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Estudantes nota dez
M

ais de 1,80m de altura,
aparelho nos dentes e
apenas 17 anos de idade.
Marcos Vinícius Vieira da

Silva ainda não acredita que foi
aprovado no vestibular. Ele e a
colega Ana Caroline Oliveira Cos-
ta, 16 anos, passaram na prova da
Universidade de Brasília (UnB)
pela terceira chamada, anuncia-
da na última segunda-feira, en-
quanto ainda cursavam o 3º ano
do ensino médio, no Centro Edu-
cacional do Lago Norte (Cedlan).
Os dois adolescentes são mora-
dores do Varjão e viraram motivo
de orgulho na cidade.

“Mesmo quando meu filho
desacreditava nele mesmo, eu sa-
bia que ele iria conseguir”, conta,
feliz, a mãe de Marcos, Maria Áu-
rea Vieira Silva. O motivo de tanta
certeza era a dedicação que o ga-
roto reservava aos estudos. A mãe
conta orgulhosa que ele sempre
sonhou em passar no vestibular
da universidade federal e se es-
forçava para isso. “Desde a 5ª sé-
rie, ele procurava cursinhos gra-
tuitos de línguas ou pré-vestibu-
lares. Não queria namorar, sair
com os amigos, nada. Só pensava
em estudar, inclusive nos fins de
semana”, afirma.

Tanto esforço deu certo. Mar-
cos Vinícius já está matriculado
na UnB e sabe até as matérias
que vai cursar no primeiro se-
mestre do curso de engenharia
de redes. “Eu sei que, por vir de
uma escola pública e de uma ci-
dade considerada por muita gen-
te uma favela, vou ter que me es-
forçar para me sobressair”, avalia
o novo universitário. “Mas acre-
dito em mim mesmo, ainda mais
depois que superei esse desafio.
Nunca pensei que conseguiria

competir com todos aqueles alu-
nos de escolas particulares e cur-
sinhos. Mas, na hora da prova,
acabei lembrando de cada pro-
fessor da minha escola.”

Ana Caroline, que vai cursar
engenharia mecânica, já se sente
mais relaxada com a nova situa-
ção. “Sei que se eu e o Marcos
conseguimos, isso significa que
todos os alunos da escola pública
têm capacidade também. Ano
que vem, quero meus colegas co-
migo na UnB”, ela torce.

Mas os dois, depois de recebe-
rem a grande novidade, ainda
precisaram tomar algumas provi-
dências urgentes que lhes exigi-
ram ainda mais dedicação. “Nós
tivemos que fazer uma prova de
aceleração para conseguir as no-
tas necessárias para pular o últi-
mo semestre do ensino médio”,
explica Marcos. 

Segundo o Conselho Nacional
de Educação, vinculado ao Mi-
nistério da Educação, não há uma
lei que estabelece se o aluno po-
de ou não interromper o último
ano do ensino médio para ir para
o ensino superior. O que existe é
um parecer segundo o qual o con-
selho é contrário a esse tipo de
avanço de escolaridade a que
Marcos Vinícius se refere. Só que
muitas instituições, por acredita-
rem que os alunos já têm capaci-
dade, acabam contrariando o en-
tendimento do Conselho.

Homenagem
“Eu fico feliz porque já estou

na UnB”, resume Ana Caroline,
detalhando: “Minha autoestima
foi lá de baixo para o topo mais
alto”. O namorado, Wagner de
Castro Cruz, 23 anos, é um dos

Alunos de uma escola pública que vivem no Varjão são os mais novos heróis da cidade: foram aprovados no vestibular da 
UnB, ambos para a área de engenharia, em um exame concorrido e considerado muito difícil

Eu fico feliz porque já estou na
UnB. Minha autoestima foi lá de
baixo para o topo mais alto”

Ana Caroline Oliveira Costa, 16 anos, aluna do 3º
ano do Centro Educacional do Lago Norte

Nunca pensei que conseguiria
competir com aqueles alunos de
escolas particulares e cursinhos”

Marcos Vinícius VIeira da Silva, 18 anos, estudante
da mesma escola que Ana Caroline

Vitoriosos 
do Gama

No começo deste ano, 17 alu-
nos recém-formados no Centro de
Ensino 1 do Gama, uma escola
também pública, foram aprova-
dos no vestibular da UnB. Lá, as
aulas seguem o currículo da Se-
cretaria de Educação e não são di-
recionadas para as provas da uni-
versidade federal. Ainda assim, o
número de aprovados é alto. Neste
semestre, mais seis alunos da mes-
ma escola passaram no vestibular
do meio do ano. Os estudantes fo-
ram liberados pelo conselho de
classe do Centro de Ensino por se-
rem considerados aptos a cursar o
ensino superior. E agora, assim co-
mo Marcos Vinícius e Ana Caroli-
ne, do Varjão, já estão matricula-
dos na universidade.

Memória

A participação da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal demonstra a grandiosidade desse projeto. E, para que ninguém deixe de acompanhar 

as maiores conquistas do Leio e Escrevo meu Futuro, o Correio Braziliense programou o lançamento de três revistas exclusivas ao longo do ano. Cada uma 

delas terá um foco distinto e muita informação: desempenho dos alunos, depoimentos de professores, fotos etc.

Primeira edição dia 9 de agosto, domingo, aqui no Correio Braziliense. Fique atento e garanta a sua.

ESCREVER UM FUTURO MELHOR É POSSÍVELQUEM LÊ SABE:

E DEPENDE DE CADA UM DE NÓS.

Revistas Leio e Escrevo meu Futuro. 
No Correio Braziliense, a educação

tem muito mais espaço.
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Secretaria 
de Educação

mais orgulhosos. “Apesar da pou-
ca idade, ela é muito decidida,
madura e dedicada. Nós dois
conferimos os resultados de cada
chamada juntos e, quando saiu a
terceira, eu falei para ela que já
sabia que seria este o resultado”,
conta. A mãe, Ana Lúcia de Oli-

veira, acha graça na teimosia da
filha. “Eu também já sabia que ela
passaria. Essa menina é tinhosa
demais”, diverte-se.

Ontem, às 10h, em um palco
improvisado no pátio da escola,
os dois adolescentes receberam
uma homenagem da direção do

Cedlan e dos colegas, com mui-
tos discursos incentivadores. O
pai de Marcos Vinícius não sabia
como descrever a emoção de ter
o filho na universidade. “É im-
pressionante ele ter conseguido
uma coisa tão importante, nor-
malmente reservada para pou-

cos. E tudo por mérito próprio”. 
Além da família e dos amigos,

a diretora da escola, Gleidismar
Gomes Damásio, levou convida-
dos ilustres à escola: a adminis-
tradora do Varjão, Luiza Vercillo, o
secretário de Educação do DF, Jo-
sé Luiz Valente, o secretário de In-
clusão Social do Ministério da
Ciência e Tecnnologia, Joe Valle,
a coordenadora-geral das Biblio-
tecas Casa do Saber, Carmen Gra-
macho, e a jornalista Dad Squa-
rissi, editora de Opinião do Cor-
reio. Valle e Gramacho afirmaram
que vão instalar uma sala digital e
uma biblioteca na escola.
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