
Este tempo
extra de estudo
está ajudando.
As notas do
próprio colégio
melhoraram
Ana Regina Húngaro,
aluna do 3º ano do Mary Ward,
candidata a Ciências Biológicas

ra do período letivo regular.
“Sempre pensei em fazer

cursinho. Fui falar com vários
professores e eles falavam
que era muito puxado. Você
ter essa base de preparação
na própria escola é mais cô-
modo”, afirma Ana Regina de
Oliveira Húngaro, de 17 anos,
aluna do 3.º ano do Mary
Ward. “Estudo há 11 anos no
colégio e esse projeto surgiu
há pouco tempo. Fizeram por
um ano como teste e os alu-
nos acabaram aderindo.”

Ana Regina quer ingressar
em Ciências Biológicas, na
Universidade de São Paulo
(USP) ou na Universidade Es-
tadual de Campinas (Uni-
camp). Para isso, fica na revi-
são oferecida pela escola até
as 16h, quatro dias por sema-
na. “Como é opcional, só está
lá quem quer passar no vesti-
bular e você acaba melhoran-
do o desempenho nas aulas.”

Com a rotina escolar mais
intensa, é comum os estudan-
tes abrirem mão de alguns
momentos de lazer. “Fica
mais complicado adminis-
trar o estudo diário. Via mui-
ta TV em casa, mas este ano
quase não estou assistindo”,
diz Marina Moreira, de 17
anos, aluna do Pentágono.

Marina é candidata a uma
vaga no curso de Relações In-
ternacionais na USP. “Meu

pai sempre fala para comple-
tar este ciclo e iniciar uma no-
va fase. Diz isso para me in-
centivar, quando me vê mui-
to cansada. Não pretendo fa-
zer cursinho (no ano que
vem). Neste ano, não daria
nem tempo de fazer. É uma
rotina cansativa (na escola).”

Níveldosvestibulares.Parale-
lamente ao processo de mu-
dança na oferta do ensino mé-
dio nas escolas, em parte rela-
cionado ao grau de exigência
dos vestibulares mais concor-
ridos, há um crescimento do
nível de complexidade das
questões dos vestibulares no
Brasil na visão da socióloga
Dulce Whitaker, pesquisado-
ra da Universidade Estadual
Paulista (Unesp).

Especialista no tema, que
acompanha desde o final dos
anos 1970, a pesquisadora
participou em 2013 de um
grupo de trabalho multidisci-
plinar que analisou questões
dos vestibulares de 2011 e
2012 e as comparou com

questões do início da década
anterior (2001 e 2002). A
comparação indicou o au-
mento da complexidade.

“Os enunciados das ques-
tões citam Habermas (filóso-
fo alemão nascido em 1929, ain-
da vivo) e Kant (filósofo prus-
siano do século 18), por exem-
plo. Pode ser até que venha
depois disso uma pergunta
simples, mas o estudante se
confunde no enunciado, pa-
ra e perde tempo”, diz Dulce.
“Vem o contexto e depois a
pergunta que tem a ver com o
que o aluno estudou. E o con-
texto é de altíssima complexi-
dade. São temas universitá-
rios, não pré-universitários.
Dez anos antes, no início dos
anos 2000, as questões eram
mais simples.”

Para a pesquisadora, há
uma tendência de os vestibu-
lares se tornarem mais com-
plexos, que está relacionada
com a conjuntura sócio-eco-
nômica. “Quanto mais com-
plexo, mais os estudantes se
preparam. E se preparam ca-
da vez mais cedo, desde o fun-
damental. Os pais já falam
disso (passar no vestibular)
para crianças pequenas”, afir-
ma. “As escolas constante-
mente respondem às estraté-
gias dos vestibulares e os co-
légios particulares estão in-
vestindo nisso.”

Há 100 anos
surgia a palavra
‘vestibular’
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Na ponta da língua de estudan-
tes e professores há décadas, a
palavra “vestibular” completa
cem anos em 2015. Foi citada
pela primeira vez em 1915, no
decreto de reforma educacio-
nalnúmero 11.530, assinadope-
loentão presidente da Repúbli-
caWenceslauBrazepelominis-
tro da Justiça e Negócios Inte-
riores, Carlos Maximiliano Pe-
reira dos Santos, considerado
o criador do termo.

O decreto, chamado de Lei
Maximiliano, reorganizava o
ensino secundário e rebatizava
as provas de admissão para o
ensino superior, passando a
chamar de exames vestibula-
res. Essas avaliações foram ins-
tituídas no Brasil em 1911, com
a Lei Rivadávia Corrêa, para re-
gular a entrada nas instituições
públicas de ensino superior – o
número de candidatos era
maior do que o total de vagas.

Usada inicialmente só como
adjetivo, a palavra tem origem
em “vestíbulo”, que significa
entrada. Os vestibulares se-
riam, assim, “exames de entra-
da”. Com a popularização do
termo,apalavrasetornousubs-
tantivo, sinônimo de prova.

Segundo a socióloga e pes-
quisadora Dulce Whitaker, da
Universidade Estadual Paulis-
ta Júlio de Mesquita Filho (U-
nesp), que estudou a origem
desses exames e dos cursinhos
preparatórios, a história mos-
tra que os vestibulares estão
em constante mudança, refle-
tindo em geral a situação só-
cio-econômica do Brasil.

“Na época do chamado ‘Mi-
lagre Econômico Brasileiro’,
nos anos 1970, os vestibula-
res se tornaram sistemas que
facilitavam o acesso (ao ensino
superior) porque havia essa ne-
cessidade. Quando o mercado
de trabalho satura e tem a crise
do Milagre, nos anos 1980, o
acessofica maisfechado,restri-
to.” / FABIO MAZZITELLI, ESPECIAL

PARA O ESTADO

Estudo. É hora de
traçar estratégias
para 2016

Mais aulas. Desde 2009, Pentágono aumentou a grade curricular do 3º ano
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