
aprovação no vestibular sempre 
é algo a ser comemorado. É uma 
conquista pessoal e familiar, 

que t ambém envolve o apoio dos ami
gos c da comunidade escolar. Entre os 
nomes nos "listões" das universidades, a 
maioria é de estudantes de escolas priva
das, que dispõem de ótimas estruturas 
de preparação para estas seleções. Mas 
também há alunos de instituições pú
blicas que, apesar de enfrentarem defi
ciências na educação básica, conseguem 
ingressar no ensino superior e investir 
na realização profissional. É certo que a 
adoção do sistema de cotas aumentou o 
acesso de alunos de escolas públicas nas 
universidades, mas esta "facilidade" dis
farça o longo caminho de esforço e supe
ração que precisa ser percorrido. 

Para a pedagoga Suziene Barbosa 
Martins, de Recife (PE), não é segredo 
para n i n g u é m que a educação pública 

tem graves problemas, desde prédios 
inadequados para as aulas até o exces
so de trabalho para os professores, que 
enfrentam longas jornadas diárias pa
ra garantir o próprio sustento. "É mais 
fácil ficar reclamando da falta de opor
tunidades. Mas o perfil do estudante 
que passa no vestibular é outro: ele não 
se acomoda c corre atrás do sonho pro
fissional, e não se deixa abater pelas 
dificuldades, que t a m b é m abrangem a 
questão financeira", avalia. 

Esse é o caso da estudante de agrono
mia da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPE), Helena Cardoso, que passou no 
vestibular na terceira tentativa e preci
sou conciliar o tempo de estudo com o 
trabalho. "Eu não podia largar o meu 
emprego. Então tive que aproveitar to
do o tempo disponível: lia os livros no 
intervalo do almoço, virava a noite estu
dando e abri mão de me divertir nos fi

nais de semana para me concentrar na 
resolução de exercícios e revisar todo o 
conteúdo. Se não fosse assim, não teria 
tido êxito no vestibular", frisa. 

Problemas financeiros, na verda
de, são um dos motivos que levam estu
dantes de baixa renda a abandonar os 
estudos. O trabalho, mesmo que seja de 
forma informal, traz sustento imediato. 
O mesmo acontece com alguns alunos 
na graduação. "Alguns amigos tiveram 
que trancar o curso, porque as aulas 
eram em horário integral; ou estuda
vam ou sustentavam a casa. Era uma 
escolha a ser feita naquele momento. Já 
outros colegas atrasaram o curso e op
taram por cursar apenas algumas disci
plinas e deixar as demais para o semes
tre seguinte", conta Helena. 

De acordo com a socióloga Ana 
Maria Freitas Teixeira, de Aracajú (SE), 
uma das autoras do estudo "Caminhos 
de jovens em busca da universida
de: Destinos que não se cumprem", 
além da iniciativa própria, o envolvi
mento familiar é um dos fatores que 
contribuem para que o jovem de bai
xa renda sinta-se estimulado para en
carar o desafio do ingresso no ensino 
superior. "Os familiares investem jun
to na possibilidade de mobilidade so
cial por meio da educação. São eles 
que dão o suporte para retardar a en
trada do estudante no mercado de tra
balho, para que se dedique mais aos 
estudos, e procuram as melhores es
colas públicas, que ampliam as chan
ces de aprovação no vestibular", expli
ca. Mas t a m b é m pode haver o efeito 
inverso, quando a família não acredi
ta na capacidade do jovem c o estimula 
a começar a trabalhar para ajudar nas 



despesas. "Querendo contrariar as ex
pectativas, o estudante se esforça para 
provar que pode ser aprovado no vesti
bular, apesar das dificuldades", diz. 

Para a estudante de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco (UPE), 
A l ine Mayara de Franca Silva, o apoio 
da família foi fundamental. Após con
ferir que o nome dela estava entre os 12 
remanejados para o curso, era precisou 
decidir entre a formação ou o empre
go em que estava há apenas 20 dias. 
" M i n h a mãe conversou comigo e me 
disse que, depois de tanto esforço para 
ser aprovada (virava a noite estudando, 
peguei livros emprestados na bibliote
ca pública e não pude fazer cursinho 
particular o ano inteiro), o melhor se
ria eu escolher o curso de odontologia, 
que sempre sonhei em fazer", declara. 
Atualmente no 2º período, Al ine sen
te-se orgulhosa pela vitória no concur
so. "Meus pais não tiveram esta opor
tunidade. Tudo foi muito difícil, mas 
não tenho do que reclamar." 

Essa vontade de obter sucesso profis
sional estimula os jovens a superar todas 
as dificuldades. "Entre as pessoas com 
quem tive contato na minha pesquisa, 
um estudante declarou não entender co
mo um colega de classe se contentava 
com o emprego de caixa num supermer
cado. Na verdade, esse estudante queria 
mais do que um emprego qualquer e por 
isso se esforçou para chegar à universi
dade", conta Ana Maria. 

O incentivo t a m b é m vem do fa
to de ser o único da família a ter aces
so ao ensino superior. "Nenhum dos 
meus familiares conseguiu. Tive que 
ter muita força de vontade, porque en
frentei quatro vestibulares e estuda
va oito horas por dia na biblioteca da 
escola, fazendo o resumo dos livros e 
a resolução de exercícios. Sou o único 
aluno que estudou em escola pública 
na minha turma", conta Antônio Luiz 
Marques da Silva Filho, estudante de 
psicologia da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Hoje já no últi
mo período, ele lembra que, no início 
da graduação, teve que "recuperar" os 
conhecimentos básicos que não foram 
vistos no ensino médio e eram neces
sários para encarar os primeiros períodos 
do curso. Ele t a m b é m conta que pre

cisou trabalhar durante o 5 o período 
e que, por isso, foi reprovado por fal
ta em disciplinas eletivas, concluídas 
posteriormente. "Eu realmente precisei 
trabalhar. Tive até boas notas, mas fui 
reprovado por não frequentar o número 
m í n i m o de aulas. Foi isso que me tirou 
a oportunidade de ganhar uma bolsa de 
estudos em Portugal. Eu cumpria todos 
os requisitos, com exceção da ausência 
de reprovação durante o curso. Na épo
ca, eu fiquei decepcionado", conta. 

Posteriormente, quando foi neces
sário, ele deixou o emprego. "Eu prio-
rizei a minha formação, senão nun
ca deixaria de ser um 'peão'", salienta. 
Prestes a se formar, Antônio pensa em 
se especializar cm psicologia clínica-
hospitalar e cursar o mestrado. "Hoje, 
sou capaz de exercer a minha profissão 
com a mesma qualidade que qualquer 
um dos meus colegas. Não há diferen
ças. Apesar de ainda ter um padrão de 
vida muito baixo em relação às pessoas 
da minha turma, não me intimido com 
as dificuldades. Vou seguir em frente e 
conquistar tudo o que desejo", planeja. 

A escola t a m b é m tem papel funda
mental para estimular os estudantes. 
E o professor, que convive com os alu
nos mais de perto, é quem consegue 
enxergar os verdadeiros potenciais de 
cada um. Há sempre histórias de pro
fessores que marcaram a vida dos alu
nos, com incitações ao estudo. "Era 
muito bom chegar à sala de aula c ou
vir dos professores que éramos capa
zes de conquistar tudo o que sonhava-

mos. Tive professores que se tornaram 
amigos e estavam sempre disponíveis 
para esclarecer dúvidas após as aulas. 
Como não tinha dinheiro para com
prar livros, alguns me emprestavam 
ou até me davam o material necessá
rio, quando podiam. Foi importante 
ter o apoio deles naquele momento. Foi 
mais uma mão me ajudando a subir", 
destaca Helena. 

Mas há quem reclame da falta de as
sistência por parte dos docentes. " E m to
do o ensino médio, apenas duas profes
soras reconheceram meu esforço e me 
ajudaram. Quando passei no vestibular, 
fiz questão de ir comemorar com elas", 
diz Aline. "Na minha época, a escola 
não tinha a cultura de preparar os alu
nos para o vestibular. O pensamento era 
de terminar o ensino médio e se inserir 
no mercado de trabalho. Não posso dizer 
que sentia um entusiasmo vindo da par
te dos professores. Tive que correr atrás 
por m i m mesmo", frisa Silva Filho. 

Segundo a socióloga Ana Mar ia , é 
comum que os professores influenciem 
o desempenho escolar dos estudantes, 
emprestando livros e os incentivando, 
mas ainda há muitas deficiências que 
precisam ser observadas. "Há escolas 
que desacreditam que os alunos sejam 
realmente capazes de serem aprovados 
nos exames e nem se importam em in
formar sobre as inscrições nos cursos 
c isenções de taxas de inscrição", ex
plica. A ausência de est ímulo t ambém 
se deve a uma pesada carga horária de 
trabalho. "Imagine o que é ter dez tur
mas com 40 alunos cada? No final da 
semana, não dá para identificar um 
por um. O professor nem tem tempo de 
se envolver com os alunos", critica. 

De fato, os problemas da educação 
pública ainda são graves e parecem estar 
longe de serem resolvidos. Mas nem por 
isso perdeu-se a esperança. É com per
sistência e apoio da família e da escola 
que estudantes têm rompido as barreiras 
da baixa renda para desfrutar dos bene
fícios conquistados no ensino superior. 
Para eles, não há limites para sonhar. 

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 11, n. 127, p. 32-33, abr. 2010.




