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186 - CURSINHO PRINCIPIA: UM APRENDIZADO RECÍPROCO ENTRE 
ALUNOS-PROFESSORES E ALUNOS PRÉ-VESTIBULANDOS - Maria do 
Carmo Jampaulo Plácido Palhaci (Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP, 
Bauru) - palhaci@faac.unesp.br

Introdução: O Nome "Principia" vem do latim e significa princípios. Ele nos remete a mais 
famosa obra de Isaac Newton: Philosophiae Naturalis Principia Matemática (princípios 
matemáticos da filosofia natural), que é um marco do desenvolvimento científico. A idéia de se 
criar este cursinho surgiu durante a viagem a Araraquara para participar do I Workshop dos 
Cursinhos Pré-Vestibulares em 2006.  Objetivos: No final do mesmo ano, a coordenadora e 
um grupo de alunos resolveram iniciar este trabalho destinado a acolher jovens do Ensino 
Médio da Rede Pública de Ensino e prepará-los para os vestibulares.  Métodos: O Principia 
trabalha com uma metodologia de aulas teóricas e resolução de exercícios. São utilizados 
equipamentos que auxiliam para um melhor desempenho dos professores no pouco tempo que 
os mesmos possuem para rever todo o conhecimento já adquirido. Destaca-se a exigência do 
bom comportamento exigido em sala de aula para que os alunos possam permanecer no 
Projeto. Através de um site organizado por um dos professores do Principia, os interessados 
podem conhecer a história do mesmo e obter informações.  Resultados: A coordenadora 
realiza um trabalho de coleta de dados relativos a ambos os segmentos: alunos_professores e 
alunos pré-vestibulandos e concluiu até o momento que o Projeto é benéfico para os dois 
segmentos. Para o aluno pré-vestibulando, a inserção do mesmo em projeto no campus da 
UNESP de Bauru é estimulante porque o insere em uma nova realidade que é o mundo 
universitário nesta instituição de alto nível. O aluno proveniente da Rede Pública de Ensino 
chega ao cursinho totalmente despreparado para enfrentar um vestibular e recebe no Principia 
tudo o que necessita. Para os alunos_professores , a coordenadora entende que além da troca 
de experiências, a necessidade de se auto disciplinar e o estudo constante, os mesmos 
encontram uma nova família no Projeto porque sentem-se acolhidos pelo grupo, participam de 
um elo de cumplicidade entre os membros onde sempre alguém está disposto a ajudar . 
Destaca-se também uma nova postura de comportamento que os preparam para a vida 
profissional. Medos são superados , confiança em si mesmo é adquirida e o resultado 
gratificante de seu trabalho os fortalecem em suas expectativas na vida profissional. Vários 
alunos_professores do Principia continuaram a carreira acadêmica em nível de mestrado. 
Particularmente para estes, a participação no projeto foi decisiva em seu projeto de vida. 
Quanto à aprovação nos vestibulares, o resultado alcançado pelo Principia é muito maior ao 
esperado e superou as expectativas da coordenação do Projeto.


