
Conheça a história de dois
alunos que conquistaram as
primeiras posições no vestibular
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A paranaense Viviane Maria Penitente Ribei-
ro, de 31 anos, sabia desde pequena que queria
fazer curso na área de Ciências Biológicas. Ao
fim do ensino médio, descobriu sua vocação
religiosa e entrou para a comunidade das ir-
mãs de Maria de Schoenstatt, em Atibaia
(SP). Após um ano e meio, começou a traba-
lhar na enfermaria interna da Casa Provincial
da comunidade, cuidando das religiosas. Frei-
ras mais experientes a encaminharam para
um curso técnico de Enfermagem e, depois,
para um cursinho no CPV Vestibulares. “Ia
para Medicina, mas fiz Enfermagem porque
cuidar e servir vão mais ao encontro do
que quero fazer.” Passou em 5.º lugar
na Universidade de São Paulo
(USP), 5.º na Federal do Paraná
(UFPR) e 18.º na Federal de São
Paulo (Unifesp) – sua opção. “Te-
mos base técnico-científica forte
e formação humanizada.”

Bruno Cassis Antunes Rodrigues, de 25 anos,
passou em primeiro lugar no vestibular de
Química na Universidade de São Paulo (USP)
em 2009. A maratona de estudos começou
com um ano de antecedência. Rodrigues lar-
gou o emprego como arte finalista em uma
gráfica, onde fazia pôsteres científicos, e en-
trou no Etapa. Quando começou a graduação,
porém, decidiu trocar de curso. “Depois que
entrei, vi que me empolgava com a parte teó-
rica, mas não com a prática.” Ele decidiu, en-
tão, cursar Medicina. Dividiu o tempo de
estudos para o vestibular com as aulas em

período integral de Química na USP. Pas-
sou em Medicina na mesma institui-
ção no fim daquele ano. Para quem
quer entrar em cursos disputados,
Rodrigues aconselha a preparação
de um plano de estudos e diz que é
preciso esforço. “Cada noite mal
dormida vale a pena no final”, diz.
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Instituído no Brasil em 1911, o
vestibular foi transformado ao
longo das décadas por dezenas
de leis, decretos, portarias e re-
soluções. No início, o sistema
era elitista e excludente: só en-
trava na universidade quem cur-
sava um colégio tradicional.

As primeiras escolas superio-
res foram criadas em 1808,
quando a família real portugue-
sa se estabeleceu no País. Para
ingressar nessas instituições, o
candidato precisava ter 16 anos,
no mínimo, e passar pelos cha-
mados exames de madureza.

Quatro anos depois, preocu-
pada com a má formação dos
alunos, uma comissão apresen-
tou na Câmara um projeto de
reforma. “Há calouros de Direi-
toque desconhecem completa-
mente o latim e escrevem o
portuguez como crianças de
grupo escolar”, foi um dos ar-
gumentos da comissão descri-
to pelo Estado na época.

No mesmo ano o governo fe-
deral criou o Concurso de Ha-
bilitação para Ingresso nas Fa-
culdades, que selecionava para
cursos públicos.

A palavra vestibular surgiu
em 1915, quando os ensinos se-
cundário e superior foram reor-
ganizados. “O exame vestibu-
lar será feito em duas provas. A
escripta consistirá na traduc-
ção de um trecho de autor clas-

sico francez e de um livro facil
de inglez (...) e a prova oral (se-
rá) sobre elementos de
phychologia e logica, historia
universal e história da philoso-
phia”, dizia a reportagem.

Forte concorrência. Vestibu-
lar vem de vestíbulo, espaço
entre a porta de entrada e as
principais dependências de
uma casa. Com o tempo, se
transformou na estreita e obri-
gatória passagem pela qual
passava quem pretendia cur-
sar as poucas carreiras que
existiam. Em 1961, a Lei de Di-
retrizes e Bases (LDB) permi-
tiu que todos os cursos de grau
médio possibilitassem a entra-
da nos superiores. Surgiram
os cursinhos pré-vestibulares
e as universidades particula-

res começaram a se proliferar.
Concorridíssimos, os exa-

mes já não cabiam nas salas de
aula e passaram a ser feitos em
grandes espaços, como no Par-
que de Exposições do Anhem-
bi. Em 1964, professores cria-

ram fundações para selecio-
nar os candidatos para diver-
sas instituições, como a USP.
A Fuvest nasceu em 1976, para
unificar o processo de entrada
na USP, Unesp e Unicamp, o
que ocorreu até 1983.

Bárbara Ferreira Santos

Má formação dos alunos que ingressavam nos cursos superiores motivou criação do exame
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 out. 2013, Estadão.EDU, p. 10.




