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Prefácio

A sociedade brasileira tem como seu maior desafi o a construção de mecanismos que 
permitam, sem abrir mão da democracia, o enfrentamento da secular desigualdade social e 
econômica que caracteriza o país. E, para isso, a educação é um elemento fundamental. 

A possibilidade da educação contribuir de forma sistemática para esse processo 
implica uma educação de qualidade para todos, portanto, uma educação que necessita ser 
efetivamente democratizada, em todos os níveis de ensino, e orientada, de forma continuada, 
pela melhoria de sua qualidade. No atual governo, o Ministério da Educação persegue de 
forma intensa e sistemática esses objetivos. 

Conexões de Saberes é um dos programas do MEC que expressa de forma nítida a luta 
contra a desigualdade, em particular no âmbito educacional. O Programa procura, por um 
lado, estreitar os vínculos entre as instituições acadêmicas e as comunidades populares e, 
por outro, melhorar as condições objetivas que contribuem para os estudantes universitários 
de origem popular permanecerem e concluírem com êxito a graduação e pós-graduação 
nas universidades públicas. 

Criado pelo MEC em dezembro de 2004, o Programa é desenvolvido a partir da Se-
cretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD-MEC) e representa 
a evolução e expansão, para o cenário nacional, de uma iniciativa elaborada, na cidade do 
Rio de Janeiro no ano de 2002, pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. Na ocasião constitui-se uma Rede de Universitá-
rios de Espaços Populares com núcleos de formação e produção de conhecimento em várias 
comunidades populares da cidade. O Programa Conexões de Saberes criou, inicialmente, 
uma rede de estudantes de graduação em cinco universidades federais, distribuídas pelo 
país: UFF, UFMG, UFPA, UFPE e UFRJ. A partir de maio de 2005, ampliamos o Programa 
para mais nove universidades federais: UFAM, UFBA, UFC, UFES, UFMS, UFPB, UFPR, 
UFRGS e UnB. Em 2006, o Ministério da Educação assegurou, em todos os estados do 
país, 32 universidades federais integrantes do Programa, sendo incluídas: UFAC, UFAL, 
UFG, UFMA, UFMT, UFPI, UFRN, UFRR, UFRPE, UFRRJ, UFS, UFSC, UFSCar, UFT, 
UNIFAP, UNIR, UNIRIO e UNIVASF. 

Através do Conexões de Saberes essas universidades passam a ter, cada uma, ao menos 
25 universitários que participam de um processo contínuo de qualifi cação como pesquisa-
dores; construindo diagnósticos em suas instituições sobre as condições pedagógicas dos 
alunos de origem popular e desenvolvendo diagnósticos e ações sociais em comunidades 
populares. Dessa forma, busca-se a formulação de ações voltadas para a melhoria das con-
dições de permanência dos alunos de origem popular na universidade pública e, também, 
aproximar os setores populares da instituição, ampliando as possibilidades de encontro dos 
saberes destas duas instâncias sociais. 



Nesse sentido, o livro que tem nas mãos, caro(a) leitor(a), é um marco dos objetivos do 
Programa: a coleção “Caminhadas” chega a 14 livros publicados em 2006, reunindo as con-
tribuições das universidades integrantes do Conexões de Saberes em 2005. Em 2007, teremos 
18 novas obras, que reunirão os relatos dos estudantes das universidades que ingressaram 
no Programa em 2006. Com essas publicações, busca-se conceder voz a esses estudantes 
e ampliar sua visibilidade nas universidades públicas e em outros espaços sociais. Esses 
livros trazem os relatos sobre as alegrias e lutas de centenas de jovens, rapazes e moças, que 
contrariaram a forte estrutura desigual que ainda impede o pleno acesso dos estudantes mais 
pobres às universidades de excelência do país ou só o permite para os cursos com menor 
prestígio social. 

Que este livro contribua para sensibilizar, fazer pensar e estimular a luta pela construção 
de uma universidade pública efetivamente democrática, uma sociedade brasileira mais justa 

e fraterna e uma humanidade a cada dia mais plena.

Ricardo Henriques
Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade

Ministério da Educação
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Apresentação

A democratização do acesso ao Ensino Superior público e o apoio a uma trajetória 
acadêmica de sucesso para os(as) estudantes de origem popular são grandes desafi os que 
se impõe à política pública educacional. 

Na Universidade Federal do Pará  (UFPA), a maior universidade federal em número 
de alunos matriculados no país (36.891 alunos, em 2005), presente hoje em 10 municípios 
paraenses através de seus campi no interior do estado, esse horizonte se torna ainda mais 
exigente, visto que a instituição está localizada em um espaço geográfi co de enormes 
riquezas naturais, de uma complexa biodiversidade em seus ecossistemas e, ao mesmo 
tempo, em um contexto sócio-econômico-cultural de profundas e marcantes injustiças 
sociais. 

O Pará ainda destaca-se pela existência consentida de trabalho escravo no campo; de 
inúmeras mortes em nome da luta pela terra; de trabalho e exploração sexual de crianças 
e adolescentes; de violência de toda ordem contra as mulheres e, entre outros tantos pro-
blemas, é necessário registrar que no campo educacional ainda temos os maiores índices 
nacionais de reprovação e evasão da escola básica, além de um contingente de milhares 
de professores leigos a serem formados para sua atuação profi ssional.

É por estar nesse contexto que a atuação da Universidade deve estar em consonân-
cia e em busca de soluções para esses problemas, sem o que sua presença no cenário 
amazônico não se justifi caria. 

Seus alunos e alunas oriundos desse contexto, sujeitos dessa história, ao estarem 
no interior precisam ter presente em sua formação que, muito antes de buscar apenas 
uma formação acadêmica e profi ssional, devem se colocar a serviço da mudança dessa 
realidade social, pois a transformação da qualidade de vida de todos os paraenses pode 
e deve ser o foco de todos os que passam pela instituição.

Essa é uma nova cultura universitária que se coloca, torná-la democrática e acade-
micamente comprometida com o desenvolvimento humano, o que exige que possamos 
aprender com aqueles que dela não fazem parte. É nesse propósito que vemos a impor-
tância histórica do Projeto Conexões de Saberes na UFPA, sua perspectiva de dar voz 
aos estudantes que fogem do perfi l de uma certa elite que sempre ocupou suas vagas, 
coloca em evidência histórias de vida e possibilidades inovadoras de discussão da função 
social da Instituição.

As histórias aqui relatadas são “extratos” de experiências, presenças, memórias vi-
vidas ou desejadas, saberes construídos com a vida de nossos(as) estudantes participantes 
do Projeto. Seus relatos são a prova da resistência, da busca, da superação de muitos 
obstáculos, da luta pela sobrevivência, de dor e desencanto e, principalmente, da difícil 
escalada para chegar na universidade, mas também são belos registros de esperança, de 
alegria, de magia, de força, com um certo brilho no olhar.
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Os(as) autores(as) deste Memorial marcam a todos nós pela generosidade de deixar que 
possamos “entrar” em suas vidas sem pedir licença, o que só se faz quando o compromisso 
com o coletivo é maior que a privacidade, provocando o desvelamento de coisas autentica-
mente humanas.

Agradeço a vocês por me deixar descobrir João, fi lho de lavrador do interior do estado, 
hoje desejando ser um Geógrafo de sucesso; Rômulo, do sonho de astronauta na infância à 
Engenheiro da Computação que trabalhará em projeto de inclusão tecnológica; Patrícia, que 
da “vocação” para a docência encontrou-se no Serviço Social; temos aqui três guerreiros que 
trazem, em comum, pais com pouca escolaridade, difi culdades de toda ordem para quem tem 
sua origem familiar no interior, tendo que enfrentar muito cedo o desafi o da “cidade grande”, 
tendo que lutar um pouco mais ao se defrontarem com a falência da escola pública frente aos 
exames do vestibular. Encontrar também Deylane, que, depois de perder pessoas importantes 
da família, procura analisar as perspectivas da vida em sociedade com as Ciências Sociais; 
Raryston, a mãe, o pai, o irmão, o esporte, os “serviços gerais” e os 27 (vinte e sete) vestibulares 
certamente farão de você o Médico mais humano que se poderá formar; Odair, que tem como 
preocupação o retorno social do seu curso e da própria universidade para o bairro onde está 
localizada, certamente trará a leitura de uma economia engajada socialmente; Marília, que, 
fruto de uma história familiar muito semelhante à de muitas outras meninas, tem no Serviço 
Social o desejo de auxiliar e aproximar outras famílias; faço questão de ressaltar que esse 
outro grupo acumula em suas experiências a força e a luta contra as dores das perdas, das 
separações, das incompreensões, uma força que faz essa “gente” emergir e se colocar.

Em Monique, encontramos uma garota que, brincando de “pira” e correndo atrás da vida, 
hoje corre em busca de novos signifi cados para a UFPA; em Harley, a satisfação familiar por 
estar na universidade; em Carol, a força da mãe lutando contra preconceitos e a esperança por 
dias melhores; em Andréia, uma Biologia cada vez mais necessária à Amazônia; em Keyte, 
de uma tragédia o ressurgimento das cinzas e a paixão pelo curso de Turismo; em Josiane, 
que nas Ciências Sociais certamente poderá intervir na história de seu bairro que é também a 
história da universidade; Manoel, o caçula de 13 fi lhos, sobrevivente de naufrágio e de uma 
prova de vestibular literalmente dolorida, faz do seu desejo de estar na universidade o motor 
da luta pelo direito social à educação de muitos que ainda não têm acesso a ela; em Rosinete, 
uma fi lósofa do Guamá que, na tecitura de sua vida, tem inúmeros saberes necessários para 
a universidade.

É imperioso ainda registrar, resumidamente a presença tímida de Edimilson, mas, ao 
mesmo tempo, intensa em seu curso; Haila, que em sua história reúne elementos para se re-
pensar o curso de História; Rosiane, uma Pedagoga em formação que refl ete sobre as carências 
da educação pública de um “lugar” todo seu; Josiana, que desde cedo aprendeu com sua mãe 
a ser responsável por si e pelos outros, tem como desafi o a escrita de uma nova “cartografi a” 
da geografi a escolar que faça sentido e seja tão apaixonante para os outros como foi para ela; 
Larissa, que com uma trajetória escolar interessante, adolescente dedicada às atividades em 
sua igreja e mãe precoce, mostra-nos que sua espiritualidade e persistência são importantes 
para sua realização acadêmica; Eunice, que no fi nal do curso de Economia destaca a impor-
tância da persistência e do início de novas e amorosas experiências; Leandro, que registra a 
história de uma família em permanente construção; Michelle, que vivendo com sua mãe-avó 
e sacrifi cando a sua formação no Serviço Social não deixa de ser determinada em nome do 
seu e do futuro de outros.
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Do Campus de Breves, Sirlenna, Eder, Elielma, Flávio, Jackson, Jurema, Raimundo 
demarcam sua chegada à universidade como uma vitória que precisa deixar de ser de poucos 
e para ser fruto verdadeiro do projeto que alguns deles participavam, que é o Projeto UFPA 
Cidadã. Suas trajetórias mostram a importância de universidade interiorizada, assim como 
chamam a atenção para o muito que ainda deve ser feito para o sucesso e o compromisso 
social da academia no interior da Amazônia.

Do Campus de Castanhal, temos Adria, Claudemir, Elizete, Josiel, Luciana, Roseany, 
que acumulam em seus saberes o cansaço da viagem diária até o Campus, o começo com um 
caderno feito de papel de pão, a perda de pais, mães, histórias particulares e ao mesmo tempo 
tão comuns, que são o testemunho da coragem desses grandes sujeitos.

Todos os que aqui se mostram registram experiências de vida e histórias do coração e 
anunciam horizontes, conexões e novos sentidos para a universidade pública, com a consci-
ência de que é preciso andar de “mãos dadas” para lutar por uma universidade cidadã e uma 
sociedade menos desigual.

No conjunto, estamos diante de um livro pioneiro (para a nossa instituição) que tem 
a riqueza de olhar o mundo a partir da perspectiva particular do mundo real de cada um(a). 
Estes(as) autores(as) provocam o pensamento acadêmico ao saírem do formal, sobretudo das 
abordagens socioeconômicas sobre os estudantes da universidade brasileira, ao conferirem 
importância à universidade a partir da sua presença ativa no interior dela, e do respeito e valo-
rização de suas histórias de vida que precisam ser reconhecidas e incorporadas aos processos 
acadêmicos e sociais. Este é seu imenso mérito metodológico: a mudança de olhar.

Ney Cristina Monteiro de Oliveira
Pró-Reitora de Extensão da UFPA
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Introdução

Caríssimo leitorleitor11::
O Programa Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades 

populares possui uma história singular desde o início da sua formatação na Universidade 
Federal do Pará – UFPA. Estávamos na segunda quinzena de novembro de 2004, quando a 
Professora Regina Feio, à época, Pró-Reitora de Extensão e, hoje, Vice-Reitora, começou a 
estruturar a ação dentro da UFPA, convidando-me a assumir a coordenação local e, para tanto, 
fez uma explanação de convencimento e de desafi os que viriam pela frente. Dentre estes,  
um teria que ser imediato: a seleção de 25 bolsistas, de origem popular, de diversos cursos 
da UFPA. Até aí não teríamos problema, caso não fosse o exíguo tempo para fazê-lo, pois 
conversávamos por volta das 12h de uma quarta-feira e os nomes de todos os selecionados 
necessitavam ser encaminhados até as 12h da sexta-feira, para a SECAD/MEC; portanto, 
calculando, teríamos uma árdua tarefa de 48h.

Pois bem, o desafi o foi aceito! 
Colocamos um pequeno grupo de bolsistas de graduação vinculados ao Observatório 

Paraense de Políticas Municipaiscipais22  em campo. Não se tinham parâmetros para identifi car o 
perfi l desejado dos bolsistas, apenas que estes não seguissem as regras de seleções comumente 
usados dentro das universidades, altos nível de aproveitamento acadêmico, era preciso mais 
do que isto. Buscou-se a dimensão social e econômica para selecionar, agregada a critérios 
determinados no início como relevantes e acertados, tais como: no mínimo um bolsista de 
cada curso que se apresentasse à seleção e que residisse no entorno da UFPA, pois nele se 
instalam dois grandes bairros de Belém (Guamá e Terra-Firme), ambos com índices popu-
lacionais elevadíssimos e com renda per capita inferior a um salário mínimo, e, dentro das 
possibilidades, morassem nas comunidades Riacho Doce e Pantanal, que fi cam nos limites 
da Universidade, demarcando o contorno acadêmico-popular.

1 Começo por essa forma de tratamento para expressar o que um simples ato de comunicação é capaz de desen-

volver em uma relação coletiva, pois, a partir desse, Jailson de Souza e Silva, o articulador nacional, deslancha 

uma série de comunicações via e-mail e, de prontidão, se avolumou e contagiou todos que começaram a formatar 

o Programa Conexões de Saberes. Parece banal, mas não foi, a intensidade em que as relações se desenvolveram 

foi tamanha que, de certa forma, as conexões superaram barreiras geográfi cas e institucionais. Dialogávamos en-

tre os diversos e-mails escritos, todos começando com o tratamento que marcou o início e se mantém ainda hoje 

em alguns momentos. Portanto, quero que a sua leitura vá além da formalidade literária e mergulhe nesta forma 

carinhosa e articulada em que já adentramos.
2 O Observatório é um programa vinculado ao Centro Socioeconômico e mais precisamente ao curso de Serviço 

Social. Desenvolve-se a partir de ações acadêmicas de extensão e pesquisa e de ângulos que consolidem a gestão 

e desenvolvimento local na Amazônia.
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E o prazo avançava! 
Conseguimos mobilizar em 12h de inscrição (9h às 21h) da quinta-feira um total de 116 

candidatos. Tabulamos os dados em plena madrugada, obtendo-se os seguintes resultados: 37 
(32%) homens e 79 mulheres (68%) que estavam vinculados a 19 cursos: História, Adminis-
tração, Biblioteconomia, Biologia, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Serviço Social, 
Ciências Sociais, Economia, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Química, Geografi a, História, Letras, Medicina, Pedagogia, Psicologia e Turismo. Assim, 
conseguimos articular uma base ampliada de cursos; quanto a outros elementos que seriam 
determinantes ao processo seletivo da bolsa, obtivemos os seguintes resultados:

Quanto à idade, a maioria dos alunos candidatos havia fi cado na faixa etária de 18 a 25 
anos, representando um percentual de 83,6%, seguido da faixa etária entre 26 a 35 anos, que 
representou 14,7% dos candidatos; de 36 a 45 anos, somente 2 candidatos nesta faixa etária 
se candidataram à seleção do projeto, representando 1,7% do total.

No que se refere ao estado civil dos candidatos, 105 alunos, o que equivaleu a 83,6% 
do total, eram solteiros; 5 eram casados, o que representou 4,3%, e 6 eram divorciados, re-
presentando um percentual de 5,2% do total de candidatos. 

Quanto à apresentação de algum tipo de defi ciência, a maioria dos alunos candidatos, 
isto é 113, respondeu que não era portador de nenhum tipo de defi ciência, representando um 
percentual de 97,4% do total, e somente 3 alunos responderam possuir algum tipo de defi ci-
ência, representando um universo de 2,6% do total.

Em relação à situação de paternidade ou maternidade, a maioria dos alunos candida-
tos, 103, respondeu não possuir fi lhos, representando um percentual de 88,8% do total; 11 
alunos responderam possuir fi lhos, representando um universo de 9,5%, e 2 estudantes não 
responderam à questão.

Quanto à renda familiar dos 116 candidatos que responderam o instrumento de seleção, 
113 (97,4%) informaram a renda familiar, sendo que a maior freqüência estava situada na 
faixa de até 2 salários mínimos, representando 38,8%, seguido da faixa entre 3 a 5 salários 
mínimos, que representou 32,7%. Se somarmos os que possuem uma renda familiar até 1 
salário mínimo, encontramos um contingente de 24, isto é, 20,7% do total e, se invertermos 
para os que ganhavam acima da faixa de acima de 6 salários, temos um contingente de 9 
discentes, o que representou 7,8%.

Tivemos, assim, parâmetros para selecionar os 25 bolsistas, no prazo de 48h, que inte-
grariam o Programa Conexões de Saberes. Ao fi nal da manhã da sexta-feira, apresentamos à 
SECAD/MEC nomes e um relatório detalhado dos resultados e começamos a caminhada de 
estruturação do Programa na UFPA.

Na segunda fase do Programa, iniciado em junho de 2005, agregaram-se dois Campi da 
UFPA com mais 12 bolsistas, portanto atingindo um total de 37 bolsas, sendo que permane-
ceram 25 no Campus Belém e os demais, em Breves (município do Arquipélago do Marajó) 
e Castanhal (município do nordeste paraense). 

Essa forma de desenvolvimento tem sido importante para o Programa, pois a UFPA é 
multicampi e está situada em todas as mesorregiões do estado do Pará, portanto, alarga-se uma 
conexão de diálogos entre as diversas realidades amazônicas e uma relação intrainstitucional 
favorável a construções de novas caminhadas de universitários de origem popular.

Dentre as diversas ações que se desenvolveram em 2005, uma delas é o objeto desta 
introdução, que foi a produção do memorial. A dinâmica de produção foi organizada de forma 
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a se construir um resultado em que expressasse a interatividade das realidades que os diversos 
atores viveram e estavam vivendo.

Podemos sintetizar a ação em três grandes momentos: 1) nivelamento da produção 
– organizaram-se discussões e trabalhos que permitissem ao universitário bolsista caminha-
das próprias e de revelações que se materializariam em seus memoriais; 2) troca de relatos 
– momento ímpar, signifi cativo e sensível, pois pode-se dizer que foi uma catarse e uma 
consolidação das identidades individuais e coletivas; 3) produção fi nal – nesse momento, 
houve a participação de outros docentes, que arregimentaram algumas referências conceituais 
e que subsidiaram qualitativamente o resultado.

O elemento diferenciador desse processo, principalmente do terceiro momento, e que 
destaco, foi a sensibilização que todos os docentes e equipe técnica do Programa (Ronaldo 
Lima, Silvia Stockinger, Hélder Boska, Osmar Pancera, Vera Batista, Jerusa Matos, Rosenildes 
Almeida e Marielson Guimarães) tiveram ao lerem os relatos, entre tantas afi rmações, destaco: 
“Estou sensibilizado com esses relatos, são verdadeiros depoimentos de vida!”.

Os memoriais apresentados são um achado arqueológico das vidas que subsistem às 
lutas do cotidiano, pode-se afi rmar que é um caleidoscópio intelectual, direcionado às questões 
sociais que as realidades multifacetadas desses universitários de origem popular possuem. São 
nuances que levam a refl exões, compreensões e provocações no campo da visão particular, 
societária e no campo das políticas públicas, que ainda necessitamos implantar e implementar 
enquanto estratégias que assegurem direitos sociais.

Os textos escritos são envolventes e possibilitarão uma relação de intimidade com a 
vida sócio-familiar dos autores, instigam preocupações que levam às diversas refl exões sobre 
a educação e a vida de milhões de jovens que podem se conjugar aos 36 relatos.

Os textos são provocativos e é preciso lê-los a partir dos diversos ângulos intelectuais, 
políticos, culturais e ideológicos, pois as questões que fl uem dos relatos podem e devem ser 
tratadas enquanto de natureza teórica, metodológica e política, pois fazem parte do cotidiano 
de estudantes universitários de origem popular.

Destaco que há eixos que sustentam os textos e que poderão ser tratados nas abordagens 
multidisciplinar das universidades e de outros espaços que produzem conhecimento, assim 
como podem ser uma referência de luta aos segmentos organizados que inspiram a possibilida-
de da democratização do acesso e permanência desses jovens nas universidades públicas. 

Finalizo dizendo que este livro é um acervo de vidas que deve ser objeto de compreen-
são, de estudos e ensaios de esperanças e que poderá ser representado nas consolidações dos 
direitos sociais. Parabéns aos autores!

Boa leitura!

Ari de Sousa Loureiro
Coordenador do Programa Conexões de Saberes 

e do Observatório Paraense de Políticas Municipais





Universidade Federal do Pará     17 

Deylane Correa Pantoja Baa Baííaa11  

Algumas palavras minhas... 

“Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz; 

Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.”

Raul Seixas

Um memorial... Contar a minha trajetória escolar, enquanto estudante de origem po-
pular até chegar na universidade; não por acaso, estou trabalhando com memória nas minhas 
pesquisas na Antropologia, só que agora tentarei fazer isso sendo eu mesma o “objeto”. 

Maurice Halbwachs (2004) fala de uma memória que é múltipla e que trabalha com 
o vivido, aquilo que ainda está presente no grupo; e a caracteriza como uma construção do 
passado feita no presente (eu já na Universidade vou falar de coisas do meu passado que 
infl uenciaram na minha chegada até aqui), além disso, toda memória representa uma cons-
trução social que refl ete, certamente, as visões de um grupo social e intelectual (estudantes 
universitários de origem popular que começam a indagar o atual quadro do ensino superior). 
No entanto, essa memória coletiva representa determinados fatos, acontecimentos, situações 
que são reelaboradas constantemente, tanto pelo grupo quanto pelo indivíduo; e embora parta 
do real, do fato, do acontecido, o processo da memória se desloca e passa a operar através de 
uma dimensão onde as motivações inconscientes e subjetivas constituem o vetor determinante 
da construção desse quadro.

Não sei se os pormenores são relevantes, mas como a maneira de contar é um elemento 
importante no processo de transmissão, que inclui a lembrança e o esquecimento enquanto 
elementos da memória, a minha estória será cheia de reticências que acompanham meu 
processo de rememoração.

Antes queria situar o leitor quanto a minha localização geográfi ca, nasci no estado do 
Pará em 1985... O dia exato não importa... A não ser que tu queiras um dia me presentear 
ou fazer uma festa surpresa... Enfi m... Em plena Amazônia, região que é desconhecida por 
tantos brasileiros e tão visada pelo resto do mundo... Mas essa é outra questão; a cidade é 
uma bem pequena no interior (Igarapé-Miri), mas logo meus pais vieram para a capital com 
aquele velho sonho de melhorar de vida, aliás, não há nada de anormal até aí... O último século 
desse país foi marcado por isso... Logo estaremos diante dos problemas atuais... A explosão 
demográfi ca das capitais e o surgimento das periferias e áreas metropolitanas (que, por sinal, 
é onde moro atualmente, em Ananindeua, área metropolitana de Belém do Pará).

Hoje, tenho 20 anos e estou no 4º ano de Ciências Sociais na UFPA, entrei como vo-
luntária e hoje sou bolsista do Conexões de Saberes... Tenho muitos sonhos... Dentro e fora 

1 Estudante de Ciências Sociais – UFPA / Campus Belém
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da Universidade, e a todo o momento penso o que estou fazendo nela e o que estou fazendo 
lá fora... Impossível não lembrar do passado... Minha vida escolar começa quando eu quis ir 
para a escola (mesmo sem ter idade para isso) junto com a minha irmã... Minha mãe sempre 
diz que eu não fazia nada por lá, mas tenho vagas lembranças do uniforme e dos materiais... 
A verdade é que eu queria fazer o que minha irmã fazia... Só isso. 

Depois, já no jardim... Lembro de ter passado do jardim I para II no mesmo ano, 
não sei se isso é legal, mas foi assim (que a diretora da escola não leia isso...); o resultado 
foi a minha chegada na primeira série sem saber fazer o C... É, caro leitor, o C! Nesse 
ano fi quei sem estudar, mas no ano seguinte, depois de superada a difi culdade, continuei; 
lembro de ter participado pela primeira vez dos festejos juninos na escola... Nossa! Como 
eu adorava o cheiro do patchouli nas roupas, o mingau de milho, as cores, a produção 
que a minha mãe fazia, era a única vez que podia usar maquiagem, com pintinhas no 
rosto e tudo...

Depois disso fi z da 1ª à 3ª numa outra escola que fi cava perto da casa da minha avó. É 
engraçado como não lembro do meu rendimento, mas devia ser bom, pois eu nunca repeti. 
Nesse tempo, li o meu primeiro livro... Lembro também do meu primeiro amor platônico: o 
Alex, ele morava bem em frente à escola e estudava comigo desde a 1ª série. Ele me odiava, 
vivia dizendo que eu era um ”monstro muito feio e chato” e eu sempre acabava chamando 
a mamãe para resolver essas questões na hora da entrada; a tia da cantina também foi muito 
importante, ela que sempre me procurava na hora do recreio para me entregar o lanche que a 
mamãe já havia pago (é tão bom lembrar dos cheiros da minha infância...); lembro também 
das visitas aos museus da cidade, que eram freqüentes.

Como estávamos mais próximos de minha avó, o envolvimento com a igreja católica 
foi muito maior, mas eu nunca entendia o porquê de estar ali, não me sentia parte daquilo... 
Acompanhei a 1ª comunhão da minha irmã também como coadjuvante, era como se eu fosse 
apenas observadora; hoje fi co feliz por isso, pois mesmo sem saber já estava exercitando o 
fazer antropológico...

Quando tinha nove anos, já na 4ª série, estudei no Madre Celeste; puxa, esse período 
foi traumatizante para mim... As pessoas eram tão diferentes e indiferentes, era uma escola 
muito grande que ia do Jardim até o convênio; todos os dias o ônibus escolar parava em fren-
te à minha casa para buscar meus irmãos (Dayane e Rômulo) e eu, chegando na escola nos 
separávamos por causas das fi las de cada série... Na sala, sentava na segunda carteira perto 
da porta e a aula sempre começava depois de rezarmos um Pai-nosso, na saída era tudo em 
fi la... Uma chatice... Lá eu não tinha amigos, na verdade, meus pais sempre nos prenderam 
em casa e o nosso circulo de amizade era restrito à família... 

Aos poucos, a escola passou a ser um espaço desagradável, eu não gostava de ir...  Te-
nho poucas lembranças boas daquela época: como, por exemplo, a dramatização que a minha 
turma fez da história do livro A macaca Sofi a. Não consigo descrever a emoção que senti ao 
ver meus colegas se divertindo com o meu personagem, acho que foi o meu primeiro contato 
com o teatro e, provavelmente, o início de minha paixão por ele...

Passei para a 5ª série e meus pais resolveram colocar minha irmã e eu numa escola em 
Ananindeua, o CEP. Meu pai sempre dizia que a única coisa que importava era o estudo, 
confesso que eu não entendia o porquê; acho que ele carregava um pouco de frustração, afi nal, 
ele se casou muito jovem (contra a vontade das famílias dele e de minha mãe) e logo teve 
que trabalhar para sustentar a gente. 
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Quando eu tinha seis anos, ele ainda trabalhava e estudava à noite, ia fazer vestibular 
para Engenharia Civil (era o sonho dele), mas sempre adiava por questões fi nanceiras ou por 
causa das crises de saúde que tinha, lembro de ele fi car muito orgulhoso dos meus tios quando 
eles entravam na universidade... Ele faleceu em 1997, depois de fi car quase um mês em coma 
Até hoje não sei dizer direito quais as razões de sua morte... Sei que ele era diabético, tinha 
insufi ciência renal e uma série de outras complicações... Mas acho que, para meu pai, entrar 
na universidade era um passo muito importante, não que ele tenha me inspirado... Antes de ele 
morrer eu era uma criança e tratada por ele dessa maneira, por isso eu não entendia a maioria 
dos seus ensinamentos... Maior do que a saudade é a gratidão que sinto por ele ter me criado 
do jeito que me criou, sem muitas extravagâncias, tentando me mostrar a vida aos poucos... 
De uma forma tão bela, mas sem esconder a realidade; eu não sabia, mas era o preparativo 
para o que viria depois. Se hoje sou o que sou, devo isso, principalmente, ao que meu pai me 
deixou, à sua postura diante da vida.

“Já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim” 

Renato Russo 

Mas, voltando ao CEP, foi em 1996 que eu comecei uma fase da minha vida da qual 
eu nunca esqueci... Aquilo tudo era um mundo novo, apesar de ser uma escola menor que a 
anterior e de minha irmã e eu podermos ir sozinhas, era como se tivesse alcançado a liber-
dade. Estudei lá até a 8ª série e se posso dizer que existiu um momento feliz na minha vida 
escolar, esse momento foi no CEP. Eu era da 522 (tarde).  considerada por todos a caçula da 
escola... Eu era tão pequena que todos me chamavam de formiguinha... Era legal saber que 
os “grandões” da 8ª série gostavam de mim... Mas depois cansei de fi car com a bochecha 
dolorida de tanto apertarem dizendo ”Que fofi nha!”, “Olha, como é pequenina!!”.

Adorava meus professores, o de Português, então, ele era tão bonzinho, fazia a aula 
parecer uma gincana, colocando questões no quadro e dando bombons para quem acertas-
se tudo. Os melhores de cada sala eram contemplados com “aulões” aos sábados na casa 
dele (era um casarão que tinha salas equipadas e uma biblioteca enorme); ganhei algumas 
vezes, mas tinha difi culdades... Afi nal, completar as lacunas, que pediam um substantivo, 
uma oração subordinada e muitas outras coisas, não era uma tarefa para ser feita de forma 
aleatória... Não era um jogo, mas, de tanto ele tentar, eu acabei entendendo essa parte da 
gramática.

Tinha muitos amigos, a Janaína, que era a mais próxima, e os outros, que eram mais 
velhos, tinham uma infi nidade de histórias interessantes para me contar todos os dias... Eu 
corria na hora do recreio, pulava elástico, jogava futebol... Nossa! Quanta saudade...

Cheguei na sexta série com um número ainda maior de amigos, mas cada vez mais 
desinteressada pelos estudos, a escola passava a ser um espaço de diversão e não de apren-
dizagem... Eu odiava matemática e até hoje não sei que “x” era aquele que o professor 
Froés falava... Nas provas, nos uníamos e colávamos. A minha turma de amigos era muito 
unida e dela vale a pena falar: além da Jana, que sempre esteve comigo nos momentos mais 
importantes de minha vida (inclusive na morte do papai), tinha a Glayce (leia-se Gleice), 
que era como a chefe da turma, muito engraçada e talentosa; não posso esquecer do Otávio, 
da Elka, da Adriani, da Lêda, do Cubano (Rafael), da outra Gleice, da Márcia, do Rodrigo, 
da Carina, do Caio, do Beethoven (Bernardo), sem contar o resto do povo que sempre se 
uniu para jogar futebol, colar ou ir para a padaria depois da aula... Todos eles tinham vidas 
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diferentes da minha: alguns tinham pais separados, namoravam há algum tempo, saíam 
à noite, bebiam, viajavam sozinhos, conheciam coisas de que eu não conhecia e isso me 
fascinava.

Eu mesma não podia fazer nada disso... Logo depois da morte do meu pai, a minha 
mãe ainda me prendia muito, algumas das nossas reuniões à noite tinham que ser na minha 
casa, pois eu não podia sair essa hora... A verdade é que eu nunca fui muito de estudar, às 
vezes não entendia por que isso era tão importante, bom mesmo eram os amigos e até mesmo 
alguns professores.

“There are places I’ ll remember

all my life though some have changed

Some forever not for better,

some have go one and some remain

All these places had their moments.”

In my life (John Lennon e Paul Mc Cartney)

Era a primeira vez que eu me relacionava de verdade com as pessoas da escola sem a 
intervenção dos meus pais, me deparar com uma realidade assim, no mesmo momento da 
morte do pai, era, sem dúvida, encarar a realidade como ela de fato é. Passados dois anos da 
morte do meu pai, em meio a jogos de futebol – ah, como eu adorava os jogos de futebol na 
quadra da escola - deixava de assistir às aulas só para fi car com os meninos na quadra e isso 
acarretou uma defi ciência no meu aprendizado que logo era suprida por uma enxurrada de 
colas na época das provas.

Havia algumas ressalvas: lembro com muito carinho de um trabalho de História sobre 
o Egito, fi quei encantada ao construir uma maquete com o processo de mumifi cação, aquilo 
sim era interessante e não as aulas enfadonhas do prof. Fróes (sem contar o cinismo que eu 
notava mesmo sem saber que essa palavra existia). Tudo isso era muito engraçado para mim, 
que estava no início da adolescência. Fora da sala de aula, eu não sabia como agir diante de 
problemas sérios (as minhas amigas tinham umas conversas que eu sempre fi cava de fora 
por não ter o que falar, até porque não entendia para que tanta conversa se estava tudo bem), 
era como se fosse a caçula do grupo, não viajava, não bebia, não namorava, em suma, fi gura 
extremamente bisonha e, sobretudo, uma observadora.

No fi nal da oitava série, enquanto todos estudavam para entrar na escola técnica e nas 
escolas públicas mais disputadas de Belém, eu só pensava na distância a que todo o grupo 
seria submetido. Minha irmã já havia prestado o exame para o Pedro Amazonas Pedroso, que 
na época ainda era o tão falado Cepap; minha mãe vivia dizendo que minha irmã era muito 
estudiosa e que lhe dava muito orgulho; mas pior do que admitir que minha irmã era melhor 
em tudo, era olhar para mim e ver que o tempo passava e minha vida se resumia àquele con-
fl ito infi ndável (Ah... Me desculpe!! O confl ito era com a minha mãe) e que não tinha mais 
sonhos. Ao acompanhar meus amigos por uma vaga, acabei me inscrevendo também para 
concorrer, na tentativa de manter os laços...

Já no Pedroso, às vésperas de completar quinze anos, já estava me habituando àquele 
mundo novo, de pessoas com vidas muito diferentes da minha, mas tudo isso com os con-
selhos de minha irmã, que já estudava lá e sabia como as coisas funcionavam. No primeiro 
ano, tive contato com uma pessoa que nunca esqueceria e que seria o grande incentivador na 
escolha do curso na universidade, professor Luís Henrique, de Sociologia. Na sala, ninguém 
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gostava dele e nem da disciplina, mas eu aproveitava aquelas aulas como se fosse o meu pai 
que estivesse falando; eu não era, como se diz, nenhuma “CDF”, mas aquelas aulas realmente 
fi zeram sentido para mim, o professor fazia o assunto fl uir de forma tão natural que as aulas 
me davam um grande prazer, além de me deixam instigada, afi nal, a Sociologia me dava res-
postas para muitas das minhas dúvidas. A partir daí, comecei a ler muito mais do que antes e 
tentar entender outras coisas que não fossem necessariamente os meus pequenos problemas, 
além disso, encontrava um caminho para ajudar as pessoas...

Nunca tinha pensado em fazer vestibular, até tinha acompanhado a entrada de minha irmã 
e dos meus primos na universidade, mas só comecei a cogitar a possibilidade quando uma tia 
me disse, na festa da minha irmã, que no ano seguinte a festa seria minha... Nesse momento, 
pensei uma infi nidade de coisas que não teria como contar aqui, o fato é que decidi naquele 
momento que eu passaria no vestibular no ano seguinte... O desafi o, então, seria passar... Eu 
era uma adolescente cheia de medos e bloqueios, além de uma aluna relapsa; mas o espírito 
do vestibular pairava por toda a escola, que tinha aprovado muitos alunos no processo anterior 
e era considerada uma “boa escola pública”. Ah... Eu concordo e devo minha aprovação a 
meus obstinados professores do convênio.

Mas um acontecimento viria mudar tudo, depois de alguns meses de aula, os professo-
res defl agraram uma greve, aí sim eu tive que enfrentar um processo doloroso... A maioria 
dos alunos desistiu de fazer vestibular, pois achávamos que não conseguiríamos alcançar o 
programa até o dia do exame... A greve durou uns três meses e, quando voltamos, poucos 
alunos ainda sentiam vontade de prestar vestibular. Eu continuei estudando e, quando as 
aulas voltaram, ainda estava com a mesma determinação e era contaminada pelo esforço dos 
nossos professores. O Cepap tinha um nome, que foi construído por eles e pelos alunos, e eu 
queria fazer parte dessa história também... 

Ter entrado na UFPA como aluna do Pedroso era uma honra para mim, acho que a 
maioria dos alunos de lá podiam competir em pé de igualdade com os da escola particular. 
Eu sou prova viva disso e posso citar os inúmeros colegas com quem cruzo diariamente nos 
corredores do campus, mas o grande problema é que 80% dos estudantes brasileiros estão na 
escola pública e a qualidade do ensino nessas escolas é preocupante... 

Com o tempo, passar no vestibular era meu único objetivo e muitos de meus amigos 
do colégio não entendiam a mudança tão brusca, “ela nunca tinha sido de estudar e agora 
quer fazer vestibular...”; ninguém acreditava que isso pudesse acontecer. Sem dúvida, era a 
única da minha turma interessada em estudar e encontrava muita resistência na sala de aula, 
isso fez com que me afastasse de todo mundo (alguns confl itos pessoais colaboraram), com 
exceção da minha grande amiga, Nadir Cristina, que, apesar de não achar interessante dividir 
a amiga com os estudos sempre estava lá para me apoiar. 

“Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário.” 

Albert Einstein

Passados dez meses de estudo, meses esses em que me privei de festas, férias, enfi m, 
de tudo que pudesse me desviar a atenção... Engordei uns sete quilos e quase não tinha vida 
social. Todo o esforço tinha uma parte boa: o curso que eu sonhava em fazer desde o primeiro 
ano era justamente o que tinha escolhido e isso confortava de certa forma; a última prova 
chegou e a expectativa era maior do que nunca, afi nal, a prova era nas dependências físicas 
da Universidade. Ao fi nal, um alívio parcial... Joguei fora todo o material que havia utilizado 
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durante o ano (com exceção dos livros), não agüentava mais aquele monte de anotações e 
apostilas; lembrava de situações hilárias que havia passado ao levar para o colégio um monte de 
coisas e assim não fi car com nenhuma dúvida sobre o conteúdo. Mas era tempo de renovação 
e a espera pelo resultado me consumia a cada dia, vivia consultando os primos, minha irmã e 
os professores sobre o método de correção da prova e tentava adivinhar a minha pontuação, 
mas tudo era em vão; não havia como adivinhar o resultado. 

Chegado o grande dia, 15 de março de 2003 (não por acaso um ano depois do início da 
jornada), todas as rádios desde cedo tocam a música tema do resultado, uma marchinha de 
carnaval cantada por uma fi gura lá da minha terra, o Pinduca; “Alô, Alô, Alô, papai, Alô, ma-
mãe... Ponham a vitrola para tocar; podem soltar foguete que eu passei no vestibular!”. Aqui, 
no Pará, aprovação é sinônimo de uma grande festa, e mesmo que tu não conheças ninguém 
que está fazendo vestibular, com certeza no dia do resultado estarás em alguma festa de um 
desconhecido... O meu o nervosismo aumentava a cada minuto, por um momento fui tomada 
por desespero imensurável à possibilidade de passar existia, mas a de não passar também e, se 
esse fosse o resultado, não haveria como impedir, tudo já estava feito, e em meio àquela movi-
mentação (compra dos ovos, maisena e tudo mais que se usa numa festa de vestibular). 

Por volta das 9:30h, o resultado já tinha saído pela Internet, mas todos fi zeram suspense, 
e como a relação dos cursos era por ordem alfabética minha aprovação logo foi confi rmada. 
Ali, foi como se o tempo parasse e eu vi, como num fi lme em câmera lenta, todos os mo-
mentos sofridos e pensei que meu esforço tinha valido a pena. Muita gente na minha festa, 
até pessoas que eu nem conhecia, vinha me dar parabéns... Fiquei bêbada... Na maior parte 
da festa fi quei indiferente e pensava como seria a minha nova vida. 

“Minha sereia rainha do mar, não deixa meu barco virar,

Não deixa meu barco virar, não deixa meu barco afundar...”

(corrido da Capoeira Angola) 

No primeiro dia de aula, não consegui observar com muita precisão quem eram os meus 
novos colegas, mas depois as coisas fl uíram, até porque tinha um grupo que se destacava e 
vivia falando coisas que eu não entendia, além de ser um grupo extremamente fechado... Aliás, 
que mania que os universitários têm de complicar as coisas, sei que posso estar generalizando, 
mas se não for isso, com certeza, meus colegas de sala eram vaidosos e arrogantes... 

Na Universidade, mundos diferentes se encontram, tanto de personalidade quanto de 
classes, sexo, cor, enfi m... Acho que é como se fosse o último estágio que a gente passa antes 
de estar completamente integrado na sociedade com trabalho, fi lhos, etc. Tal tarefa não está 
sendo fácil, mas encontrei pessoas que me ajudaram muito. Conheci a Capoeira Angola, que 
mudou completamente a maneira de eu encarar muita coisa...

Já se passaram 20 anos de vida e quase quatro anos de universidade e, entre vitórias e 
derrotas, continuo angustiada, ainda não sei realmente qual é o meu papel na sociedade. O 
que eu teria de melhor para oferecer? Aonde eu quero chegar? Qual a minha função? Muitas 
dessas respostas me são dadas diariamente com os preceitos da Capoeira Angola; com a 
Educação Ambiental; com a Antropologia; com minhas conversas com a minha mãe, com 
a Cristina, com o Breno Augusto e o Fábio; com as artes plásticas; com a música; com a 
poesia; com o teatro; com as lembranças do meu pai; com as minhas horas dentro do ônibus; 
com os meus porres; com o pôr-do-sol na beira do Rio Guamá; com minhas conversas com 
o meu Deus e com a vida. 
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Muitas pessoas passaram nessas duas décadas de vida, umas fi zeram toda a diferença, 
outras nem sequer lembro, mas o que mais me deixa feliz é a possibilidade de viver mais e rea-
lizar o que demorei tanto para descobrir: passar por essa vida e fazer a diferença. Hoje, consigo 
enxergar o futuro e ver que, apesar de tudo, todos nós temos uma missão aqui na Terra.

Essa é uma parte da minha história, que é minha (individual), mas que pode ser lida 
como a história de muitos (coletiva), e acho que é essa a intenção desse livro: dar voz a quem 
difi cilmente é ouvido, nós estudantes de origem popular, que entramos na universidade, mas 
que nunca vamos virar as costas para nossas origens; ao contrário, iniciaremos uma luta que 
é de todos nós, a educação precisa, sim, ser um direito de todos, seja da classe A, B, C, D... 
U, V, X, Z, seja preto, branco, lilás, rosa, vermelho, amarelo, azul anil, verde... O que importa 
mesmo é que todos possam fazer escolhas de forma justa.

Não posso deixar de dizer que tudo isso só foi possível graças às pessoas maravilhosas 
que passaram na minha vida, hoje sei o quanto cada uma delas é responsável por um pedacinho 
de mim... Agradeço a todos por tudo!! Devo tudo isso a DEUS; aos meus pais e meus irmãos; 
a toda família Baía e a Corrêa Pantoja (com todas as suas ramifi cações); ao pessoal do CEP; 
do CEPAP; da UFPA; da Capoeira Angola; de Igarapé-Miri, aos meus amigos do Conexões 
de Saberes, às minhas “primigas” todas e aos meus dois “primigos” (João e Fábio); a minha 
querida amiga Nadir Cristina; a todos os amigos que não foram citados, mas estão no meu 
coração, e ao meu grande amor, que todos sabem quem é.

Que Deus abençoe a todos nós!!!! 
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Keyte Ane Pantoja Netoa Neto11

A história...
Tenho 24 anos e nasci em uma pequena cidade do interior do estado do Pará, localizada 

às margens de um rio chamado Igarapé-Miri, do qual originou o nome do município. Filha 
de um imigrante do nordeste que veio ao Pará com a esperança de riqueza e que, mesmo sem 
estudo, apenas com muito trabalho, conseguiu, e uma descendente de índios de uma família 
muito humilde. Casal formado pelo amor de meu pai e a idéia de melhorar de vida de minha 
avó, que obrigou minha mãe de apenas quatorze anos e sem ao menos completar o ensino 
fundamental a casar-se com ele, homem de muitas posses para época, soube usar disso para 
“comprá-la”.

Desse relacionamento, nasceram cinco fi lhos, dentre os quais sou a mais nova e também 
a mais mimada, pode-se dizer que nascemos em “berço de ouro”, sempre tive tudo o que 
queria, até mais que meus irmãos, os brinquedos mais caros, as melhores roupas e sapatos, 
afi na, eu era o “jacarezinho do papai”. Também fui a única a estudar na melhor escola infantil 
da cidade, Jardim Escola Turma da Mônica, uma escolinha onde todos os que a freqüentavam 
eram fi lhos de alguém importante do local, e assim foi até os meus oito ou nove anos. Mas, 
com o passar do tempo, minha mãe foi amadurecendo e notando que não tinha uma vida 
completa, havia o dinheiro, mas não o amor necessário para segurar um relacionamento tão 
sério e complicado, ela vivia num casamento por comodismo.

A decisão
Aos 28 anos, ela decidiu separar-se e procurar sua felicidade, mas meu pai, por amá-la 

muito, não aceitou, forçando uma situação insustentável. Uma de suas últimas tentativas de 
salvar a relação nos levou para morar no Paraná, exatamente em Curitiba, ele telefonou para 
um tio meu que ainda reside nessa cidade até hoje e pediu para que fi cássemos em sua casa. 
Então, fomos... Ele tinha a idéia de que, longe de todos, minha mãe desistiria da separação, 
mas foi em vão, talvez tenha até piorado o relacionamento entre os dois. 

Ficamos um tempo por lá, mas não freqüentamos escola nesse momento, pois viajamos 
no meio do período letivo. Porém, todos os dias minha mãe pedia para voltarmos. Demorou, 
mas meu pai aceitou e retornamos, com a minha mãe mais decidida ainda pelo término e, 
então, o fi m do casamento foi inevitável.

Mesmo com toda a família contra, afi nal, para eles nós vivíamos muito bem, ela lutou e 
conseguiu separar-se, houve muitas brigas e violência por parte do meu pai, que não aceitava 
o fato; foi muito triste e doloroso para todos nós. Meus tios e boa parte da família pararam 
de falar com minha mãe e, conseqüentemente, nos afastamos de todos.

1 Estudante de Turismo da UFPA – Campus Belém.
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Eu tenho uma vaga lembrança de uma briga entre os dois, acredito que deveria ser, 
aproximadamente, 14h ocasião em que eu e meus irmãos estávamos brincando no corredor 
de casa, quando ouvimos uns gritos que vinham do quarto, minha mãe pedia para o papai 
sair e ele, furioso, gritava ainda mais com ela, que não parava de chorar e limpar o rosto 
que estava todo sujo de sangue. Ele a tinha espancado, enquanto nós brincávamos. Com 
tudo aquilo acontecendo, nós começamos a gritar e pedir para ele parar de bater nela. É uma 
lembrança muito dolorosa, mas é a que mais justifi ca o fato de minha mãe não aceitar mais 
a vida que levava. 

As conseqüências
Perdemos tudo...! A família, o prestígio e o dinheiro. Meu pai alugou uma casa para ele 

a uns três quarteirões da nossa. A partir de então, ele se transformou num jogador de baralho 
viciado, perdeu muito dinheiro nisso e fez maus negócios que o endividaram e acabaram por 
nos deixar extremamente pobres. De uma casa enorme e confortável, passamos a morar em 
uma pequena e velha casa de madeira, em um bairro pobre do município, foi o que deu para 
comprar com a venda da casa e a divisão dos bens que restaram.

Voltei a estudar, juntamente com meus irmãos, mas agora em uma escola católica e 
pública, porém, ainda de elite, na qual todos os alunos tinham que contribuir fi nanceiramente 
para as despesas do colégio. No início, éramos alunos de destaque, graças à “ajuda gorda” que 
meu pai dava, mas, com os problemas familiares e econômicos que vínhamos enfrentando, 
a contribuição dele foi reduzida a quase nada Quanto aos meus irmãos, três mudaram de 
escola e o mais velho saiu para trabalhar com meu pai nas viagens para o Amazonas, nas 
quais ele vendia roupas e redes; essas vendas passaram a se constituir a única fonte de renda 
da família.

O padrão de vida da nossa família caiu bruscamente, mesmo assim, no início o papai 
ainda tentava atender a todos os meus pedidos, para compensar de alguma forma o fato de
não estar mais ao nosso lado. Todos, principalmente ele, estavam sofrendo com tudo aquilo. 
Porém, com o passar dos anos, ele casou-se de novo e começou uma nova família, outros 
fi lhos e, como já era de se esperar, foi nos deixando de lado, não tinha mais tempo e nem 
carinho para nenhum de nós, até mesmo para nos dar o dinheiro para o sustento da casa ele 
recusava-se, alegando que não tinha como nos sustentar, afi na, já eram duas famílias, como se 
a responsabilidade dele conosco tivesse acabado com a construção da nova. E, nesse período 
em que passávamos necessidades, mamãe teve que ajudar na renda da casa, com o trabalho 
de manicure, que lhe rendia o sufi ciente para a nossa alimentação.

Reiniciando I
Depois de algum tempo, minha mãe casou-se de novo e também nossa família voltou a 

se relacionar conosco, mas nos afastamos ainda mais do papai, a ponto de sairmos da cidade 
em que nasci para tentar a vida na capital, deixando-o lá com sua nova família. Meus três 
irmãos pararam de estudar para trabalhar. Os dois mais velhos, Junior e Sirley, casaram e 
formaram família cedo, por isso fi caram morando na casa que era nossa. O Naldo, meu irmão 
do meio, fi cou com eles.

A manhã de nossa partida foi muito triste para mim, fui sozinha na casa do papai co-
municá-lo que estávamos indo embora, que não era apenas uma ameaça da mamãe, que o 
fazia constantemente. A mamãe e a minha irmã fi caram me aguardando na rodoviária, para 
viajarmos. Nesse momento, o meu pai encontrava-se na sala, revisando notas de vendas dele. 
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Eu já entrei com lágrimas nos olhos, a tristeza que sentia era tanta que mal consegui chamá-lo 
para que me olhasse, trêmula tentei explicar por que chorava e disse-lhe que estávamos indo 
embora para Belém, porque ele não nos dava mais atenção e também parecia nem se importar 
se estávamos passando necessidades. Isso doeu muito em mim e quando lembro ainda dói.

Ele me olhou meio sem entender e disse que não iríamos para lugar algum, que não 
nos deixaria viajar e que faria algo, perguntou onde estávamos, eu disse que na rodoviária, 
esperando a hora da viagem. Isso me fez por um momento acreditar que ele tinha entendido 
que nós queríamos o papai de volta e, principalmente, eu só queria continuar sendo a fi lhinha 
dele.

Fui para a rodoviária acreditando que a qualquer momento ele apareceria para impedir 
nossa partida, no fundo estava aliviada por não ter que me separar dele de verdade, mas o 
tempo passou, o ônibus chegou e ele não apareceu. Foi como se ele, ali naquele momento, 
tivesse mostrado que não lembrava do “jacarezinho”, como se fosse a prova fi nal de que não 
se importava mais conosco, então partimos. Tentei esconder da mamãe o choro e a tristeza 
que estava sentindo, afi na, ela estava indo atrás de uma vida melhor para todos nós.

Naquele dia, viajamos para Belém e, em seguida, o meu padrasto também. Quanto à 
mim, como não tínhamos ainda onde morar, fui para outro município, também no interior do 
estado, com o nome de Abaetetuba. Fiquei por um ano na casa de meu tio Altino, ao qual sou 
muito grata, pois ele me ensinou a trabalhar e a ter responsabilidade, sem deixar de lado meus 
estudos. Para se ter uma idéia, comecei como aprendiz no caixa e terminei por gerenciar um 
de seus armazéns, eu tinha apenas quatorze anos e ele também me tratava como costumava 
dizer: a fi lha que não havia tido. Era verdade, em sua casa tive um quarto mobiliado com 
tudo de melhor, comprou uma bicicleta pra mim; era o meu sonho de criança, meus primos 
fi caram felizes por ganhar uma irmã, mesmo que temporariamente, afi na, eram três homens. 
Ele fez questão de me tratar muito bem e sem falar do carinho com que me cuidava. Por um 
ano ele tomou o lugar do pai que eu havia acabado de deixar pra trás.

A união
No ano seguinte, outro irmão da mamãe, tio Maneco, reformou um antigo depósito, que 

se localizava em Ananindeua (área metropolitana de Belém), e o ofereceu como moradia para 
ela, que aceitou e foi me buscar para morarmos juntas novamente; eu não pensei duas vezes, 
afi na, era a minha família. O local era pequeno e escuro, mas estávamos juntos e isso era o 
que importava, depois ela conseguiu um emprego na padaria de um grande supermercado 
da capital. O meu padrasto também conseguiu um emprego nessa loja, desempenhando o 
cargo de descarregador de hortifruti e a minha irmã de atendente em um pequeno armazém 
de alimentos, também na capital. 

Eu perdi esse ano letivo devido à diferença de nível de instrução da escola do interior 
do estado do Pará para o de Ananindeua, considerado compatível com o de Belém, por esse 
motivo eu repeti a oitava série na E. E. de Primeiro e Segundo Grau Oneide de Sousa Tava-
res. No ano seguinte, estudei muito e, mesmo assim, ainda foi difícil obter aprovação, mas 
consegui e terminei o primeiro grau, como era chamado nessa época.

Minha luta inicial
A partir de então, tudo começou a dar errado em casa: mamãe adoeceu de uma grande 

depressão que a atingia e, por esse motivo ela fi cou impossibilitada de trabalhar. A minha 
irmã também saiu do emprego por falta de responsabilidade. Em face dessa situação, não tive 
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alternativa, senão largar os estudos e, em 1998, assumir a vaga da minha irmã no armazém. 
Eu já tinha 17 anos e, devido ao trabalho, não via possibilidades para voltar a estudar, visto 
que estava dependendo do dinheiro que ganhava nesse emprego. E, novamente, fui morar na 
casa de outro tio, chamado Didi, pois a sua residência localizava-se mais perto do trabalho, 
que era em Belém.

Assim passaram-se os anos, eu mudei de emprego e fui trabalhar no armazém do mesmo 
tio que havia cedido o depósito para morarmos. A loja dele também fi cava na capital. Com 
muitas idas e vindas, trabalhei nesse local por volta de quatro anos, se contado direto. Eu 
era uma funcionária competente e me empenhava para o bom funcionamento da loja, mas 
apesar do tempo de serviço e experiência, continuava a ganhar apenas um salário mínimo e 
não tinha a carteira assinada. 

Durante este período, via que todos os meus primos estavam estudando e fazendo planos 
sobre o vestibular e isso me infl uenciou muito, então decidi terminar os estudos. Porém, notei 
que estava muito atrasada e resolvi estudar em formato de supletivo e, em dois anos, tentei 
recuperar, de certa maneira, o atraso que tinha em relação aos outros alunos de minha idade, 
e fazia isso trabalhando durante o dia e estudando à noite.

A esperança de melhora
Estudar e trabalhar era muito cansativo; eu não tinha vida pessoal – era o trabalho e o 

estudo que eu pagava com o dinheiro que recebia. No entanto, comecei a notar que as coisas 
estavam melhorando, pois meus irmãos se mudaram de nossa antiga casa do interior e a minha 
mãe pode colocá-la à venda. Então, com o dinheiro que ela conseguiu, comprou uma casa 
em Belém, num bairro periférico e muito perigoso, no local de uma invasão chamada Riacho 
Doce. Era uma casa simples que fi cava nos fundos de outra residência, mas a área era bastante 
grande, tínhamos quintal e o mais importante: estávamos juntos de novo.

Tudo começou a mudar novamente, quando veio do interior o meu primeiro irmão Sir-
ley com sua família. Este, sabendo que a casa era grande e que caberia a sua família, pediu 
para morar conosco. Ficamos juntos por alguns meses até que a mamãe cedeu a área que era 
o quintal para construir uma casa para eles, já que ele e a sua esposa estavam trabalhando e 
tinham juntado o dinheiro para tal.

Mas as coisas não iam bem para o meu irmão mais velho, Junior. Então, ele e a sua família 
também vieram tentar a vida na capital, tivemos hóspedes novamente, até que minha mãe cedesse 
mais uma área da casa, e lá se foi a nossa cozinha para se tornar uma nova residência. 

O desastre
E quando nossas vidas começaram a se estabilizar, eu estava estudando e todos estavam 

trabalhando, enfi m, estávamos felizes e começávamos uma reforma na casa para o Natal que 
estava próximo, que no dia 18 de dezembro de 2001, aconteceu uma coisa horrível, não só 
para nós, mas para toda a comunidade que morava naquela área. Uma senhora, ao ver que 
sua fi lha sentia as dores do parto, levou-a às pressas para o hospital, esquecendo em sua 
casa uma panela de pressão no fogão ligado, depois de algum tempo, não agüentando mais 
a pressão, a panela explodiu e deu início a um terrível incêndio, por volta de 14h, a cerca 
de 300m da nossa casa. Naquele horário não havia ninguém em casa, mas na do meu irmão 
mais velho encontrava-se a esposa com seus dois fi lhos, de quatro e um ano, enquanto que, 
na do meu outro irmão, as duas fi lhas tinham viajado com os sogros dele e a esposa também 
estava trabalhando.
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Segundo a minha cunhada que foi testemunha, ela começou a ouvir uma gritaria de pes-
soas que pareciam estar desesperadas, no momento em que ela saiu de casa para ver do que 
se tratava, deparou-se com uma enorme chama de fogo que tinha uns dez metros de altura e 
aparecia por trás das casas. Diante dessa situação, ela fi cou em pânico sem saber o que fazer, 
com duas crianças pequenas e o medo de perder tudo e, mais, como ela poderia tirar as coisas de 
dentro da casa para salvá-las, ou mesmo avisar-nos e ao meu irmão para tentarmos salvar algo 
também. Porém, o fogo era muito rápido e isso propiciou o saqueamento das residências, tudo 
o que ainda não tinha sido queimado estava sendo roubado e a confusão era tanta que não tinha 
como impedir os furtos, enquanto uns tentavam ajudar, outros se aproveitavam da situação.

Foi traumatizante... Nós saímos pela manhã para o trabalho e quando chegamos, por 
volta de 16h, não havia nada além de cinzas onde deveria existir um quarteirão de residên-
cias. Era como se perdêssemos o chão, não havia restado nada, a não ser a roupa do corpo, 
não tínhamos mais nada, senão um vazio de cinzas. Foi assim para cerca de 92 famílias, o 
quarteirão todo transformado em pó, os bombeiros chegaram tarde e, mesmo assim, ainda 
tiveram muito trabalho para apagar o fogo. 

A situação era desesperadora, todos nós tínhamos sido atingidos, era como se o nosso 
mundo, as lembranças, as conquistas, as histórias, tudo tivesse sido “varrido” para sempre. 
Pequenas coisas que costumamos guardar, papéis com bobagens escritas, cartinhas da infân-
cia, pequenos presentes e recordações de pessoas especiais, a foto de família ou de quando 
era criança com os coleguinhas do jardim, ou mesmo de aniversário, todas essas coisas que 
temos um certo afeto, pois é, tudo queimado e nunca mais serão vistos ou tocados. 

Tive nesse momento a verdadeira noção do que a frase “nunca mais” queria dizer, 
tivemos nossa história roubada e apagada para sempre. Até hoje eu guardo uma lembrança 
daquele dia quando, dentre outros acontecimentos, foi encontrado por pessoas estranhas e, 
eu não sei como mas chegou até mim um álbum que continha fotos do meu último aniver-
sário e das férias de julho, porém, ele estava todo danifi cado, meio queimado, algumas fotos 
derretidas, mas o que deu para salvar, guardo comigo como a única lembrança da minha vida 
de antes do incêndio, a única.

Reiniciando II
Para nossa tristeza, voltamos ao zero, estávamos novamente morando de favor, só que 

dessa vez na casa da irmã mais velha de minha mãe – a tia Graça. Os meus irmãos e suas 
famílias fi caram espalhados nas casas de primos, fi lhos dessa tia. Foi uma época muito ruim, 
não por estarmos lá, mais sim por não termos nada que nos pertencesse, mamãe chorava 
muito e novamente fi cou depressiva, não sabíamos o que fazer e ninguém tinha condições 
fi nanceiras de nos ajudar, estávamos perdidos e sem rumo. 

Mas, naquele momento difícil em que a mídia estava toda voltada para essa tragédia, 
o prefeito de Belém, na época o senhor Edimilson Rodrigues, prometeu que em seis meses 
construiria novas residências para as vítimas do incêndio, pois estavam incluídos em um projeto 
de urbanização, mas como já era de se esperar nada foi feito, senão um alojamento de madeiras 
de doações numa área de 4 a 8 metros. Segundo ele, seria provisório e, sem surpresa nenhuma, 
se tornou quase permanente, só sendo substituído depois de dois anos por outra promessa de 
reconstrução e uma ajuda de custo para alugamos outras casas para morarmos.

Talvez tudo isso que aconteceu tenha me fortifi cado e me fez tentar mudar a nossa rea-
lidade – fazer algo para recuperar o que perdemos, mesmo sendo em longo prazo, eu decidi 
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que estudar e ter uma profi ssão seria o caminho. Bem, eu já tinha terminado o ensino médio, 
faltava o vestibular.

A Fênix
Então refl eti e notei que devagar eu tinha chegado onde nenhum de meus irmãos havia 

conseguido até o momento, pois eles não tinham concluído sequer o ensino fundamental. 
Eu vi que tinha mais força de vontade e, mesmo tendo um mundo de problemas, poderia 
chegar lá. 

Sonhei em vencer na vida, em lutar pela “reconstrução” de nossa família; porém, eu 
só não sabia por onde começar. Foi quando o meu primeiro primo Fábio entrou na uni-
versidade, vindo de família pobre e sem base escolar sólida, ele conseguiu. Um exemplo 
a ser seguido, então pensei: por que não eu? Mas, aí, me deparei com vários problemas 
para perseguir o meu sonho: como fazer um vestibular sem tempo para estudar, sem apoio 
da maioria que achava que eu deveria ser como meus irmãos, trabalhar e esquecer os 
estudos, deixar de lado o conhecimento, dar “duro” para comprar tudo o que perdemos, 
e o pior: como recuperar todo o conhecimento escolar que eu tinha perdido com o tempo 
e com o supletivo? 

Meus primos, minha irmã Sira e meu namorado consideraram muito importante a minha 
decisão de estudar para o vestibular. Da minha parte, vi que mesmo com muitos obstáculos, 
era com a força deles que podia contar, pois me davam apoio e me faziam acreditar em mim 
mesma. Toda vez que conversava com qualquer um deles, me sentia fortifi cada e muito mais 
capaz, e isso me transformou, em uma pessoa muito confi ante. 

No ano seguinte, resolvi estudar em um pequeno cursinho localizado perto do meu 
trabalho. Para tal, pedi à minha madrinha, que chamo de tia Ruth, para que morasse em sua 
casa, já que fi cava situada a um quarteirão do meu trabalho e assim eu poderia ganhar mais 
tempo e dinheiro para poder me dedicar ao vestibular, ela me apoiou e acatou a minha soli-
citação de morar na casa dela.

A maratona
No dia 13 de agosto de 2002, tive meu primeiro dia de aula no cursinho, quando pude 

perceber os desafi os e as difi culdades que teria pela frente. Não consegui acompanhar o 
conteúdo das matérias que os professores apresentavam para os alunos, pois, mesmo sendo 
a primeira aula, já sentia uma grande difi culdade por não ter conhecimento de nenhum dos 
assuntos abordados. Nesse mesmo dia, percebi que seria uma grande batalha a ser travada 
contra o tempo, já que o vestibular seria no início do mês de janeiro e a quantidade de matéria 
a ser estudada era enorme. 

Hoje, quando eu lembro desse momento acho cômico... Mas, nos primeiros dias de 
aula, era como se estivesse chegando de outro planeta – eu não entendia, nem lembrava de 
nada e também não conseguia assimilar muita coisa, talvez pela falta de base ou mesmo pelo 
cansaço do dia inteiro de trabalho: era um grande problema a ser resolvido.

Assim, comecei a levantar às cinco para estudar até as sete e meia da manhã todos os 
dias. Entrava no trabalho às 8h e, no horário do almoço, depois de me alimentar, procurava 
sempre fazer uma revisão do que tinha sido ensinado no dia anterior, isso até as 14h; de volta 
ao trabalho, eu fi cava até as 18:30h. Corria para tomar banho e chegar até as 19h no cursinho, 
era uma maratona diária. A aula prosseguia até as 22h e quando eu chegava fi nalmente em 
casa, após o jantar, fazia mais uma revisada no material. 
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Mas os dias foram passando e, a cada um deles, me sentia mais cansada; as matérias 
começavam a acumular e tudo parecia dar errado, mesmo com o apoio dos meus primos, que 
me forneciam materiais, não adiantava, pois não tinha o tempo sufi ciente para estudar; o meu 
namoro também parecia estar se acabando, porém, eu ainda continuava lutando. 

Foi aí que tudo piorou, no início do mês de dezembro tive uma infecção muito grande 
no rim direito, fi z vários exames que diagnosticaram cálculo renal e a única saída seria a 
cirurgia, porém, pensando no vestibular que estava próximo, me recusei a fazê-la, mas tive 
que fi car de repouso por três semanas. Assim, não acompanhei mais a turma, perdi muitas 
aulas importantes e, quando fi nalmente voltei ao cursinho, notei que estava “por fora” de tudo 
novamente e faltavam apenas duas semanas para a prova. Ainda teve mais, o meu namorado 
nessa época resolveu que deveríamos casar e eu nem sequer pensava nisso ainda, não deu 
outra, terminamos, justamente quando eu mais precisava de paz. 

Fiz o que pude, mas, na hora “H”, foi comprovado que não tinha me preparado o sufi -
ciente, tentei ser aprovada em duas academias, na Universidade Estadual do Pará (UEPA) e na 
Universidade Federal do Pará, nos cursos de Ciência da Religião e Turismo, respectivamente, 
e acabei sendo reprovada nas duas. 

Pensei seriamente em desistir, mas, com o tempo, percebi que deveria tentar o vestibular 
novamente, pois não tinha medido realmente a minha capacidade e, na verdade, havia sido 
um conjunto de fatores que infl uenciaram na minha reprovação e não pela falta de interesse 
de minha parte.

Nova tentativa
Bom, para tentar mudar aquela história, comecei a estudar no inicio do ano letivo, no 

mês de abril. Com novas forças, mais materiais e reorganização do meu tempo, teria mais 
tranqüilidade para assimilar o conteúdo das matérias. 

E todo o dia era a mesma rotina, trabalho e cursinho. Gastei muito dinheiro com 
livros, apostilas, aulas particulares, mini-cursos; eu me dedicava realmente aos estudos. 
No primeiro simulado realizado, obtive a quarta colocação geral e isso me deu mais 
ânimo, além do fato de eu ter reatado o relacionamento com outro antigo namorado, que 
me dava muita força e apoio. Aliás, acho que devo muito a ele, pois me compreendia 
bastante, mas com o mesmo defeito do anterior, queria uma coisa mais séria e eu ainda 
não me sentia sufi cientemente preparada para tal, assim como não tinha tempo, mas eu 
fui levando...

Porém, no mês de julho, os coordenadores do cursinho informaram aos alunos que 
começaríamos a ter aulas específi cas de matemática e física nas tardes de sábado. Eu fi quei 
muito preocupada, pois nesse horário ainda estava no trabalho. Resolvi conversar com o 
meu tio e pedi a ele que me liberasse aos sábados pela parte da tarde para que eu pudesse 
freqüentar as aulas, com o que ele concordou, então eu ganhei mais algumas horas para 
estudar. Mesmo assim, eu ainda acumulava o estudo das matérias, perdia aulas por causa do 
cansaço ou outras necessidades do dia-a-dia e, por isso, passei a economizar todo o dinheiro 
que recebia, já com um plano futuro.

A decisão e a confiança em mim
No mês de setembro, chamei minha mãe para uma conversa, pois havia tomado a decisão 

de deixar o emprego, visto que queria me dedicar totalmente ao vestibular; eu tinha que ter 
certeza que estava dando máximo de mim para ser aprovada. Ela fi cou preocupada, pois não 
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poderia me ajudar fi nanceiramente, além do que, ela era contra eu largar a situação estável 
que me encontrava para ir tentar uma universidade que nem sabia se daria certo. A verdade é 
que a mamãe tinha medo que eu me decepcionasse de novo, pois todos diziam a ela, o tempo 
todo, como era difícil ingressar em uma universidade pública e isso a deixava receosa. 

Porém, eu estava decidida e resolvi comunicar ao meu tio que gostaria de largar o 
emprego, pois queria dar exclusividade aos estudos. Ele, como todos, achou que eu estava 
sendo inconseqüente e não entendiam como poderia largar um trabalho estável para estudar. 
Lembro muito bem das coisas duras que ouvia, como, por exemplo: eu deveria desistir; estudo 
e universidade não eram para mim e eu não conseguiria. A frase: “Tu achas que vai ter futuro 
com os estudos?”, surgiu como um desafi o especial para mim, porém, tem mais; disse ele: “Na 
tua família, ninguém quis nada com isso e tu já está trabalhando e ainda ajuda a tua mãe, se 
largar não vais ter dinheiro para nada, nem para pagar o tal estudo que tu achas importante. 
Tu deverias desistir, porque não é qualquer um que entra em uma universidade”.

Ouvindo tudo aquilo, “engasgada”, ecoava na minha mente “não é qualquer um”, aí 
estava clara a falta de confi ança e de apoio, e era o que eu mais precisava naquele momento, 
Mesmo assim, me mantive fi rme e solicitei, sim, a minha demissão. Recebi meus direitos 
trabalhistas pelo tempo de serviço e paguei adiantado o cursinho para os três meses que an-
tecediam o vestibular; quanto às outras despesas que apareciam, meu namorado se dispunha 
a pagar para mim – ele foi muito bom e companheiro, sempre entendia tudo e aceitava certas 
situações sem brigas. 

Porém, eu ainda achei que poderia fazer mais e, a um mês da prova, larguei tudo: shows, 
festas, cinema, inclusive o namorado, pois tivemos uma conversa muito séria na qual informei 
a ele todos os meus planos de estudar muito e me dedicar, para no futuro ter um bom emprego, 
com uma renda que estabilizasse minha vida, sem ter que precisar de favores e também poder 
ser uma pessoa independente. Mas ele queria o contrário, por ele, nós moraríamos juntos e 
eu não precisaria trabalhar ou, no máximo, seria uma secretária de algum político, emprego 
esse arranjado por ele, já que ele faz parte desse meio. 

Enfi m, novamente tomei a decisão de terminar o namoro e, assim, me dedicar totalmente 
aos estudos, tendo como um único ideal ouvir a música do Pinduca tocada para mim. Para 
quem não conhece, é uma espécie de hino para os aprovados nas universidades no estado 
do Pará. 

Então, eu fi z as provas me sentindo muito segura, mas, depois, quando chegava em casa, 
sempre batia uma depressão, um sentimento de “é agora ou nunca”. Porém, não podia mais 
fazer nada, era só aguardar o resultado, que saiu mais ou menos um mês depois das provas do 
vestibular. Na noite que antecedeu o listão dos aprovados da UEPA, eu mal consegui “pregar 
os olhos”, afi nal, eu tinha investido tudo naquele sonho de ingressar na universidade. 

A primeira recompensa
Na manhã seguinte, ocasião da divulgação do listão dos aprovados no vestibular, o 

nervosismo que me tomou conta foi algo que não dá para explicar, pois era incontrolável. 
Começou, na rádio então o esperado momento: o listão dos aprovados e a musiquinha de 
fundo... A leitura dos nomes dos aprovados nos outros cursos parecia nunca acabar, mas 
fi nalmente surgiu o curso de Formação de Professores, o meu, e, dentre os aprovados o 
nome mais esperado saiu, Keyte Ane Pantoja Neto. Foi um grito só: Pega!!! Parecia um gol, 
marcado por mim!!! Acho até que fi quei louca por alguns instantes: eu pulava, eu gritava, 
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eu chorava, eu ria e tudo ao mesmo tempo. Olhei para minha mãe, ela estava paralisada e 
pálida, sem saber o que dizer ou fazer, via todos me abraçando e fi cava olhando de longe. 
Corri para abraçá-la e assim tirá-la daquele “transe” e, nesse momento, eu ouvi um desabafo 
muito triste: ela me disse que não sabia como reagir em um momento de alegria como aquele, 
pois a vida só a tinha ensinado a chorar de tristeza. Eu, então, lhe disse que aquela era a hora 
ideal para aprender a chorar de felicidade, afi nal, era o momento mais esperado e desejado 
por todos que me amavam, principalmente ela.

Então, a alegria tomou conta da festa, com as pessoas que me apoiaram, meus primos, 
irmãos, alguns tios e tias, e até gente que jurava ou mesmo torcia para que eu não conseguisse 
apareceu, foi um dia muito feliz, eu não parava de chorar junto com minha mãe. 

O melhor sempre fica para o final
Mas a minha aprovação no vestibular foi apenas a primeira alegria. No mês de fevereiro, 

aconteceu o que eu mais queria: a aprovação na UFPA, curso de Turismo, o meu verdadeiro 
sonho estava sendo realizado. Esse, sim, foi o momento mais feliz da minha vida, pois tinha 
fi nalmente ingressado na Universidade que eu queria realmente e não era qualquer universi-
dade, era simplesmente a “Federal”. 

Eu não pude comemorar esse momento junto com minha família, pois estava viajando, 
mas ao meu lado estava uma pessoa muito importante, que tinha me ajudado na luta, meu primo 
Fábio. Nesse dia, acordamos tarde, pois era carnaval e tínhamos saído para nos divertir na noite 
anterior, quando fi camos sabendo que o listão sairia naquele dia. Desesperados, procuramos 
um rádio para ouvir a divulgação da lista dos aprovados, mas não tinha nenhum na casa na 
qual estávamos naquele momento e nem tampouco conhecíamos ninguém na vizinhança. 

Diante disso, fomos para a rua tentar ouvir através do rádio das casas que estavam sin-
tonizando com volume alto, mas, quando passava o curso que lhes interessava, desligavam 
e nós corríamos novamente atrás de outro. Afi nal, Turismo era o último do listão. Foi aí que 
uma senhora muito boa disse que poderíamos ouvir em sua casa, mas, para o meu azar, a 
única rádio que estava funcionando saiu do ar antes de o meu curso ser anunciado, fi quei 
desesperada.

Foi então que, fi nalmente, ligaram para o celular do meu primo e contaram que eu havia 
sido aprovada ele correu, me abraçou chorando e disse ao meu ouvido: realizaste teu sonho... 
Realizaste teu sonho... És uma acadêmica do curso de Turismo. Eu nunca vou esquecer aquele 
momento, foi muito forte, uma felicidade indescritível, chorei como uma criança, pois era o 
meu sonho se tornando realidade fi nalmente, o curso que eu mais desejava em ser aprovada. 
Fizemos muita festa, cerveja, ovos, urucum e trigo, os convidados foram. Os vizinhos que até 
aquele momento não conhecíamos, mas o que contava era a vitória e, diga-se de passagem, 
que vitória!

Então, nesse momento tão importante para mim, não poderia deixar de agradecer a minha 
tia Ruth, por me acolher em sua casa; aos meus primos Gláucio, Fábio, Vanessa e Dayane, 
pelo apoio moral e incentivo; aos meus amados irmãos, principalmente a minha irmã Sira, 
pela força e confi ança, e, por último, a pessoa que me gerou e criou com muito amor, minha 
mãe Ana Pantoja.

Posteriormente, tive conhecimento que havia sido a 19a colocada, me senti muito orgu-
lhosa e ainda me sinto, pois aprendi que a força de vontade fez o diferencial e que a minha 
aprovação foi uma conseqüência dela. Eu consegui. Hoje, no segundo ano do meu curso, estou 
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escrevendo minha história e torcendo para que com ela você consiga resistir ao desânimo e 
lute para que, como eu, você se esforce e tenha certeza que terá uma recompensa no fi nal.

Um outro olhar...
O relato de vida apresenta-se importante para a compreensão da realidade social paraen-

se, pois, ao refl etir sobre os eventos mais signifi cativos ocorridos na trajetória de vida de sua 
família, coloca em evidência várias situações que fazem parte do cotidiano de outras famílias, 
consideradas as suas particularidades e singularidades. Refi ro-me às relações familiares e ao 
importante papel desempenhado pela mulher nos casos de desestruturação familiar, sobre-
tudo pela defi ciência de políticas sociais públicas para fazer face às necessidades sociais de 
reprodução familiar das pessoas menos favorecidas economicamente. 

Além disso, o ingresso numa Universidade Federal se constitui como uma das principais 
estratégias para a ascensão social e melhoria de condições de vida. O quanto é seletivo esse 
ingresso, sobretudo, para os que estudam em determinadas escolas públicas localizadas no 
interior do estado do Pará, que, em geral, não asseguram boa qualidade de ensino. 

 No que se refere à situação familiar, evidenciar a violência contra a mulher, o que nesse 
caso tornou insustentável a preservação do casamento e, por conseqüência, levou à deses-
truturação familiar, impactando não somente a relação dos meus pais, mas a de toda a rede 
familiar. Nessa situação, fi ca patente que, em geral, é a mulher quem decide romper com as 
relações conjugais, e, assim, passa assumir as responsabilidades com os fi lhos e a enfrentar 
as difi culdades e os desafi os necessários à sobrevivência dos fi lhos. 

Nesse processo, as relações familiares ora se apresentam sob formas de solidariedade, 
ora como interferência na vida privada de certos membros. Em termos de solidariedade, des-
taca-se, nesse caso, meu irmão, que, não somente cedeu uma casa para a minha mãe residir 
com os seus fi lhos, mas também me possibilitou um espaço de trabalho, tão importante para 
ajudar no atendimento das necessidades básicas da nossa família. 

Por outro lado, revela também o quanto essas mesmas relações familiares interferem 
na vida particular de certos membros, conforme foi demonstrado não somente na decisão 
da minha mãe em se separar do marido, como também no meu projeto de vida em deixar o 
emprego para me dedicar aos estudos, tendo em vista o desejo de ingressar na Universidade 
Federal do Pará, como forma de ascensão social. Esse fato mostrou-me o quanto é importante 
o amadurecimento emocional na tomada de decisão individual, sobretudo quando essas deci-
sões contam com o apoio de terceiros, ou seja, pessoas com as quais não se possui vínculos 
familiares, porém, contribuem para o fortalecimento de certas decisões que não são apoiadas 
pelo grupo familiar. 

Nesses casos, os processos de socialização extra-relações familiares são importantes 
para a reconstrução de certos projetos de vida. Esse relato traz também um outro aspecto da 
realidade social paraense, que é a diferença de qualidade de ensinos da capital do estado em 
relação à do interior. 

Nesse caso específi co, fi ca clara a difi culdade que encontrei em acompanhar o nível 
do conteúdo das matérias estudadas em escolas localizadas na cidade, levando a situações 
de repetência dos anos escolares. Ademais, este relato mostrou-me ainda que em difíceis 
situações de vida, para certas pessoas que residem no interior do estado, a migração para a 
cidade termina por ser a alternativa mais adotada, na tentativa de superação da mesma, em-
bora em condições sociais e econômicas desfavoráveis como o lugar em que passei a residir 
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em Belém. As condições habitacionais precárias, predispondo-me a riscos fatais, como o 
incêndio na minha casa, revelam o “descaso” do poder público municipal quanto à busca 
imediata de solução para a situação de calamidade que muitas famílias se encontravam após 
terem as casas destruídas. 

A minha força interior e a da minha mãe, diante de tantas difi culdades, são exemplos 
que quero demonstrar. Merece destaque, em especial, a superação dos meus confl itos vividos, 
entre a difícil decisão em ter que deixar o emprego e prosseguir na luta do grande sonho: 
ingressar na Universidade. 
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Haila de Nazaré Araújo PPinheiroinheiro11

Sou natural da cidade de Belém-PA e, desde o meu nascimento, moro com a minha 
família, que foi constituída pelos meus pais, Paulo Néri Pinheiro e Ana Maria de Araújo. 
Possuo sete irmãos, sendo seis por parte de mãe e uma irmã por parte de pai. Atualmente, 
convivo somente com dois irmãos, sendo uma fi lha apenas de minha mãe, que foi criada pelo 
seu pai, e outro que é fi lho natural de meus pais. Com esse irmão, eu convivo desde pequena; 
com os demais irmãos, tive pouco contato, tanto que um sequer conhece o outro. Assim, desde 
a minha infância, convivi apenas com esses dois irmãos.

Tive uma infância tranqüila, sempre morei em casa própria com meus pais e meu ir-
mão Adeilson, por isso nunca tive grandes “provações”. Apesar de não ter sido criada com 
luxo, sempre tive o essencial para me tornar uma criança feliz. As lembranças que eu sempre 
guardo com carinho são as do tempo de Natal, ocasião em que meu pai costumava comprar 
uma boneca para mim e a colocava dentro da minha rede quando eu estava dormindo. No 
momento em que acordava e via aquela boneca grande ao meu lado, fi cava toda eufórica 
acreditando que era o papai Noel que havia trazido a boneca para mim. Por anos e anos, essa 
tradição foi mantida na minha família.

Outros momentos de minha vida também me faziam feliz, por exemplo, quando che-
gava a época da Semana Santa e do Círio de Nazaré. Em épocas como essas, sempre se fez 
e ainda se faz uma certa comemoração em família, é justamente nessas épocas em que mais 
engordo, pois são feitos vários tipos de comida. Isso vem se repetindo, ano a ano, já é uma 
tradição em minha casa, assim como o são os almoços aos domingos. 

Outra coisa que gostava em minha infância eram as travessuras que eu e meu irmão 
“aprontávamos” – lembro do momento em que fomos passar o dia na casa de minha tia e 
só nesse dia, eu, ele e minha prima quebramos o espelho do guarda-roupa e a cama e, mais, 
quase incendiávamos o banheiro. Como se não bastasse, fomos à geladeira e tomamos todos 
os tabletes de iogurte; lembro também que colocávamos o dedo para que ninguém percebesse 
que havia sido mexido, porém, como tínhamos tomado todo o iogurte, colocamos água e 
papel para que ninguém notasse o estrago que havíamos feito. Quando minha tia chegou e 
percebeu esse fato, fi cou bastante irritada, a ponto de ter uma vertigem. Eu e o meu irmão não 
apanhamos e nem se quer ouvíamos uma “bronca”, pois meus pais nunca foram adeptos da 
violência para nos educar, nem sequer pegávamos “palmadas”. A minha prima, no entanto, 
não teve a mesma forma de educação que nós, ao contrário, ela, sim, “apanhou”.

Embora tenha tido uma infância feliz, tive tristes acontecimentos, pois diversas vezes 
presenciei brigas de meus pais. Muitas vezes chegava a me meter, visto que havia atos de 
violência e foram justamente situações como essas que me marcaram para sempre. Costumo 

1 Estudante de História – UFPA / Campus Belém
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dizer que meus pais se conheceram por “acidente”, pois quando minha mãe conheceu meu 
pai, ela ainda vivia com o pai de minha irmã Walquira, mas por motivo de uma briga entre 
ambos ela acabou se relacionando com meu pai. Minha mãe descobriu que o pai de minha 
irmã tinha outra mulher e, para se vingar, envolveu-se com meu pai, todavia, apenas por um 
dia, o problema é que ela engravidou de meu irmão Adeilson, obrigando ambos a fi carem 
juntos, já que minha mãe não tinha como se sustentar sozinha. Acho que no relacionamento 
deles nunca existiu amor, talvez o que os tenha mantido juntos até hoje tenha sido eu e meu 
irmão, embora, as brigas como as de antes nunca mais tenham se repetido e sei que ambos 
vivem uma relação estável.

Conforme citei anteriormente, meus pais nunca usaram de violência para nos educar, 
a única vez que meu pai tentou fazer isso, corri para dentro do chiqueiro e, até hoje, não sei 
como consegui entrar nesse local, pois tinha pavor de porcos. O meu pai, vendo toda aquela 
situação, esqueceu até da raiva, pois achou engraçado esse meu comportamento e disse que 
eu parecia uma garça correndo. Da minha parte, não achei nada engraçado, pois, assim que 
passou o medo de apanhar, me dei conta do lugar onde estava: lembro que foi uma luta para 
que eu conseguisse sair daquele chiqueiro dos porcos.

A primeira escola que eu freqüentei foi o Centro Comunitário “Maria Luiza”, e nela eu 
cursei o pré-escolar e a primeira série do ensino fundamental. Nessa escola, o que eu mais 
gostava era da hora do recreio, pois adorava brincar com as outras crianças, já que em casa 
eu brincava sozinha, pois meu irmão vivia na rua, o que, por sinal, eu detestava e, devido a 
isso, até hoje sou muito caseira.

A segunda escola em que ingressei foi a “Celina Anglada”, onde estudei da segunda 
até a quarta série do ensino fundamental. A segunda e terceira série foram as piores para 
mim, por isso eu não aprendi quase nada nessa época, tanto que cheguei a repetir a terceira, 
porém, esse fato teve um lado positivo para mim, pois, a partir desse acontecimento, passei 
a me dedicar mais a meus estudos, tanto que nos dois anos seguintes, fui aprovada com as 
maiores notas. A terceira escola foi “Alexandre Zacarias de Assunpção”, onde cursei a quinta 
série e o ensino médio.

Do ensino fundamental, não tenho grandes lembranças, apenas que era uma aluna muito 
elogiada pelo meu comportamento e responsabilidade com os estudos. Nessa época, entrei na 
igreja Assembléia de Deus, o que foi muito bom para mim, visto que na época eu estava me 
tornando uma adolescente muito revoltada, pois pensava que meus pais gostavam mais de meu 
irmão do que de mim, além de outros motivos que considero muito pessoais para relatar.

Na igreja, fi z grandes amizades e adquiri muito conhecimento, principalmente os re-
lacionados ao amor ao próximo e de amor a Deus, ensinamentos que trago comigo até hoje. 
Essas amizades me ajudaram a construir a minha personalidade, seja através de conselhos 
ou de “broncas”, principalmente da parte do meu líder de Mocidade. 

Foi na igreja que comecei a ter interesse em ingressar na universidade, pois nossos líderes 
sempre nos entusiasmavam a pensar sobre isso; foi lá que vivi a minha adolescência, onde 
tive os meus confl itos de inferioridade por me achar magra demais; foi lá também onde tive 
o meu primeiro amor e a minha primeira decepção, enfi m: a igreja foi, sem dúvida alguma, 
muito importante para a minha vida, pois através dela passei a entregar a minha vida para 
Deus e, assim, me tornei uma pessoa melhor.

Sempre estudei em escola pública, pois meus pais nunca tiveram condições para pagar 
uma escola particular para mim e para o meu irmão, embora eles tivessem vontade, pois 
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consideravam que o ensino nas escolas públicas não era de melhor qualidade, o que era a pura 
verdade, visto que muitas vezes não havia aula por falta de professor. 

Contudo, o lado positivo de estudar em uma escola publica é o fato de ter que aprender 
a “ correr atrás do prejuízo”, pois o programa, em geral, não é trabalhado em sua totalidade, 
deixando muitas vezes grandes lacunas em termos de conhecimentos. Isso para o caso de 
professores com vontade de ministrar as aulas e a escola dispõe de professores. No entanto, 
existem escolas públicas em que o professor aparece no meio do ano escolar e apenas passa 
trabalhos para os alunos. Nesses casos, eu não aprendia nada; claro, existiam as exceções, 
pois havia excelentes professores, como o de história, que me fez ter paixão pela matéria.

Uma das melhores épocas da minha vida estudantil foi o ensino médio, pois havia um 
interesse maior dos professores, além disso, havia um relacionamento muito bom entre eles 
e os alunos, já que estávamos com eles desde a oitava série. 

Outro relacionamento muito bom era o que eu mantive com a minha turma, pois fi camos 
juntos por três anos e muitas coisas compartilhávamos, como trabalhos escolares que nos 
levavam do Tucunduba ao Instituto de Criança Carentes, além, é claro, das travessuras que 
“aprontávamos” juntos. Lembro de uma vez em que meu amigo nos propôs fazer um fi lme de 
terror, contudo, nós apenas o iniciamos, mas foi o sufi ciente para arrancar risos, ainda mais 
quando ensaiávamos a realização do mesmo: a alegria geral da turma era quando um amigo 
meu fazia imitações de dois professores nossos, o de matemática que era gago, e o de uma 
professora que chamávamos de Filó, pois ela era muito parecida com essa personagem, ela 
se chama Socorro e é professora de língua estrangeira. Essa professora era muito estranha, 
aparentava ter uns 67 anos e vestia-se como uma freira, lembro até que pensávamos que 
ela era virgem, pelo seu modo recatado, por esse motivo ela era o alvo principal da turma 
– nada de ofensas, apenas brincadeiras sadias; ela até gostava de nós, embora não quisesse 
demonstrar isso. 

Porém, não vivíamos somente de brincadeiras, certa vez, ao fazermos um trabalho de 
aula, um amigo relatou a nossa turma que usava drogas quando mais jovem e, embora já 
tivesse deixado de usá-las, tinha que lutar todos os dias contra a vontade de voltar a usá-las. 
Assim, a nossa atitude foi a de dar o maior apoio para que ele nunca mais se aproximasse 
daquele maldito vício, felizmente ele conseguiu!

No terceiro ano do ensino fundamental, meu interesse pelo vestibular aumentou, eu só 
fi quei em dúvida em decidir o curso que iria seguir. Entretanto, resolvi que faria história pela 
grande facilidade que possuía em estudá-la e aprendê-la. Meu pai não julgava necessário, 
queria apenas que eu e meu irmão terminássemos o segundo grau, mas, quando meu irmão 
passou no vestibular, ele se entusiasmou e falava para “Deus e o mundo” que ele tinha um 
fi lho universitário. Meu entusiasmo também aumentou e fi quei mais decidida ainda em me 
tornar uma acadêmica. 

Quando terminei o segundo grau, não fi z logo o vestibular, pois não me sentia preparada, 
por esse motivo meu pai teve que pagar um cursinho, mas naquele ano eu não me dediquei 
o sufi ciente, algumas coisas me atrapalharam, como uma séria briga entre meus pais. Achei 
que aquela fase não fosse nunca mais acabar, mas felizmente acabou, porém, já havia me 
atrapalhado emocionalmente. 

Entretanto, um dos principais motivos de eu não ter passado no vestibular naquele ano foi 
o fato de não me adaptar ao ritmo do cursinho, havia assuntos que eu jamais tinha visto durante 
os três anos de ensino médio; não somente os assuntos, mas disciplinas inteiras, como foi o caso 
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de literatura, que eu só passei a ter conhecimento no cursinho, (uma disciplina muito agradável, 
por sinal, passei a amá-la assim como história), enfi m, esse foi um grande fator que infl uenciou 
para que eu não tenha ingressado na universidade imediatamente; claro, o principal motivo de 
não ter sido aprovada foi a minha falta de interesse, pois se eu realmente tivesse me dedicado e 
estudado com mais força de vontade, teria conseguido entrar naquele ano na universidade.

Eu não desisti, no ano seguinte, voltei a fazer cursinho, pois me recusava a desistir de 
meu sonho, por isso naquele ano me dediquei de “corpo e alma” –passava mais tempo no 
cursinho do que em casa, quando nela chegava, era apenas para dormir e voltar a estudar no-
vamente. Eu engordava e emagrecia, sentia estresse, cansaço, porém, bons motivos me faziam 
persistir: o principal era, claro, o de realizar o sonho de me tornar universitária e futuramente 
professora. Outro motivo era poder dar essa alegria para os meus pais, pois sempre me sentia 
na obrigação de nunca os decepcionar, já que ambos sempre se esforçaram para dar a mim e 
ao meu irmão uma boa educação.

Assim como no ensino médio, fi z grandes amizades no cursinho, era o que fazia que 
não se tornasse tão estressante. Outro ponto positivo que existia no cursinho era o fato de os 
professores nos ensinarem não apenas as matérias, mas outras coisas também, como a cul-
tura paraense, pois foi lá que passei a ter mais orgulho de ser paraense; enfi m, embora fosse 
cansativo, o cursinho tinha as suas qualidades. 

O problema de cursar vestibular não era apenas físico ou emocional, mas também 
fi nanceiro, meu pai fazia um grande sacrifício para me arranjar o dinheiro do ônibus todos 
os dias, isso sem mencionar o dinheiro para pagar as mensalidades, além de pagar também a 
inscrição para prestar o concurso do vestibular, embora meu pai não me cobrasse, sentia-me 
na obrigação de passar nesse concurso, pois sabia que o que ele ganhava como açougueiro 
era apenas o essencial para nos manter com tranqüilidade.

Minha vida naquele ano girou em volta do vestibular, não saia de casa e raramente 
assistia à televisão, pois prometi a mim mesmo que me tornaria uma universitária, todavia a 
pressão que exerci sobre mim quase me fez entrar em depressão, principalmente quando não 
passei na Universidade Estadual do Pará (UEPA). Logo após a segunda fase do vestibular 
da Universidade da Federal do Pará (UFPA), não tinha mais ânimo para nada, até a fome eu 
perdi, eu queria era apenas dormir, mais nem isso conseguia.

A primeira fase de vestibular na UFPA foi tranqüila, mas a segunda não foi tão fácil, 
lembro que saí da universidade “arrasada”, chegando ao ponto de me despedir dela. Feliz-
mente, fui aprovada no vestibular, mas nem isso conseguia me animar, por dois motivos: o 
primeiro é que eu não acreditava que fosse passar, pois no ano anterior havia sido a mesma 
coisa, havia passado nas primeiras fases e, na última, não consegui aprovação, o outro motivo 
foi o fato de meus amigos do cursinho não terem passado, o que foi muito injusto, pois eles 
dedicavam-se muito aos estudos, sei disso porque sempre estudávamos juntos.

No dia em que foi divulgado o resultado da segunda fase, eu estava no cursinho. Lembro 
que no primeiro momento eu fi quei radiante, todavia logo depois fi quei triste por achar que 
estava acumulando falsas esperanças, nesse dia cheguei a chorar dentro do ônibus decidida 
a desistir de tudo, mas felizmente isso não me deteve, pois, apesar de tudo, ainda acreditava 
que realizaria o meu sonho, por conseguir juntar forças, aliás me deram forças, principalmente 
meus pais e meu irmão e, claro, meus amigos, que, embora não tivessem passado, me deram 
a maior força para realizar o meu sonho. Juntando todo esse apoio, fui fazer a última fase do 
vestibular da UFPA. 
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O primeiro dia de prova foi horrível, pois, faltando uma hora para acabar a prova, ainda 
não havia resolvido as provas de matemática e de espanhol, cheguei a ponto de tremer de tão 
nervosa que estava, felizmente consegui me acalmar e resolvi o que pude mais eu tinha noção 
que não tinha me saído bem nessas duas disciplinas. Mesmo sem tanta esperança, fui fazer o 
segundo dia de prova – isso era até engraçado, mesmo sem tanta esperança eu não desistia, 
pois algo dentro de mim dizia que eu ia conseguir, o que me fazia sentir o contrário era a minha 
falta de tranqüilidade.

O segundo dia foi mais tranqüilo, restava apenas aguardar o resultado fi nal. Felizmente, a 
recompensa de tanta dedicação foi ouvir meu nome na lista dos aprovados, foi o melhor dia da 
minha vida, eu não acreditava, só lembro de me ajoelhar e dizer “obrigado, meu Deus”. Depois 
disso, só fi z festejar, eu estava em Marituba, no retiro da igreja, e de lá mesmo comecei a festa, 
meus amigos quebraram vários ovos em minha cabeça e vim toda suja dentro do ônibus, me 
sentindo muito feliz, ainda mais quando um desconhecido me dava parabéns.

Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fi z foi colocar a música do vestibular, a 
que diz “Alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola pra tocar, pode saltar foguete que eu passei no 
vestibular”. Depois disso, dei um forte abraço em meus pais e caí na folia. Minha cabeça doía 
de tanta “ovada”, fi quei irreconhecível de tão suja que estava, mas felicíssima. Nesse dia eu 
não consegui nem dormir de tão eufórica. 

Os motivos de minha felicidade eram tantos. Um deles foi o de ver o orgulho de meus pais 
de possuírem agora dois fi lhos na universidade; o outro motivo foi o de me sentir realizada, eu 
sabia que ainda teria muitos obstáculos pela frente, mas pelo menos o primeiro passo já havia 
sido dado, eu agora era uma universitária.

Meu pai, com apenas catorze anos, parou de estudar para trabalhar, minha mãe mal cursou 
a primeira série, aprendendo apenas o básico como ler e escrever, isso porque a família que a 
adotou não se interessou em colocá-la em uma outra escola para que ela prosseguisse com os 
estudo, por isso o sonho de ambos se realizou em mim e meu irmão, esse foi um fato que me 
deixou muito feliz. 

Hoje, posso afi rmar que vivo a melhor época da minha vida. Estar dentro da UFPA é uma 
grande realização, embora ainda “caloura”, posso dizer que estou aprendendo muito, tanto no 
meu curso de História como em meu estágio no Conexões de Saberes, além, é claro, das amizades 
que, assim como no ensino médio, na igreja e no cursinho, são também maravilhosas.

Meu objetivo futuro agora é estudar e aprender cada vez mais. Quero tornar-me uma excelente 
professora de história, com mestrado e doutorado, sei que o caminho não será nada fácil, mas se é 
uma coisa que gosto em mim é o fato de que, quando realmente quero e determino os meus sonhos 
seja qual grau de difi culdade for, eu sempre os realizo. Por isso sei que realizarei esses também, o 
primeiro passo já foi dado, resta agora seguir em frente. Outro plano para o futuro é proporcionar 
maior conforto a meus pais, dando-lhes o que deram para mim, não como forma de pagamento, e 
sim de gratidão aos esforços que eles fi zeram para me educar. Pretendo também me casar, construir 
minha família e me tornar, sem dúvida alguma, uma excelente profi ssional.

Um outro olhar
O meu relato pode revelar aspectos centrais de minha trajetória de vida, demonstrando 

de forma clara desde a forma pela qual minha família foi constituída, os confl itos que existi-
ram no passado, assim como as lutas para a superação dos obstáculos encontrados na busca 
de uma vida melhor. 
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Ressaltei a árdua e desafi adora luta dos meus pais, no que tange à educação dos fi lhos, 
tanto a formal quanto a informal. Além disso, revelei também o quanto as instituições família, 
escola e igreja infl uenciaram diretamente no meu processo de socialização e de formação da 
minha personalidade. A forma de socialização que encontrei potencializou o meu projeto de 
vida em ingressar na universidade. Destaquei, ainda, nesse relato, as várias denúncias ao ensino 
público em nosso estado, assim como as limitadas oportunidades de acesso ao ensino univer-
sitário, a exemplo o desafi o dos pais e a da própria aluna em ingressar na universidade. 

Enfi m, este relato da trajetória da minha vida pode apresentar dados sobre a realidade 
social em nossa cidade no que se refere à situação de educação do ensino fundamental ao 
universitário, à situação de família, a difi culdade fi nanceira que os pais encontram para 
proporcionar o acesso ao ensino superior (vestibular), além da questão do uso de droga por 
certos estudantes. 
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Andréia Cristina Costa Pinheiro Pinheiro11

Meus pais
No dia 16 de março de 1973, Elcy dos Santos Costa, aos quinze anos, casou-se com 

Antônio Vilhena Pinheiro, que tinha 28 anos na época, no cartório de Val de Cans, bairro do 
Telégrafo na cidade de Belém. Minha mãe então passou a chamar-se Elcy Costa Pinheiro. 
Ela, estudante e ele, marinheiro.

No início, foram morar com meus avós maternos no bairro da cidade velha e, após 
alguns meses de casados, mudaram-se para a cidade de Abaetetuba, terra natal de meus pais, 
onde nasceram meus quatro irmãos e eu.

Quando meu primeiro irmão nasceu, meus pais se casaram no religioso, na igreja 
de Nossa Senhora da Conceição, na rua Barão do Rio Branco, pois na época ambos eram 
católicos. Após meu nascimento, minha mãe converteu-se à religião Cristã Evangélica. 
Meu pai, no início, era contra. Proibia-nos de ir, mas minha mãe foi forte o sufi ciente para 
nos conduzir. Hoje, graças a Deus, meu pai nos incentiva e até nos acompanha quando 
pode. Minha mãe é professora, mas, como não pode ir para sala de aula, por questões de 
saúde, é assessora da terceira URE, em Abaetetuba, e meu pai é comerciante.

Minha vida familiar
Quando meus pais mudaram para Abaetetuba, foram morar na casa que antes era de 

meus avós maternos. No ano seguinte, meu pai comprou nossa primeira casa localizada na 
rua Garibaldi Parente e, após alguns anos, comprou um terreno, localizado na rua Dom Pe-
dro I, uma das principais de Abaeté, no qual construiu uma bonita casa, que no ano de 1984 
passou a ser nossa nova residência, onde meus pais vivem até hoje, visto que nós, seus fi lhos, 
passamos a morar na capital por motivos de estudo.

Minha infância foi muito proveitosa. Não tinha preocupações, apenas brincava com 
meus irmãos (quando eles permitiam) ou então com minhas primas que moravam bem pró-
ximo a minha casa.

Ia para a escola pela manhã, reforço à tarde e quando chegava em casa, por volta das 
17h, brincava na frente de casa, desde que meu pai estivesse lá, caso contrário, brincava no 
pátio, na maioria das vezes, só. Como sentia muita falta de alguém para brincar, oferecia às 
meninas de perto de casa meus brinquedos, roupinhas de bonecas, coisinhas de cabelo, enfi m, 
coisas que para meninas daquela idade (5 ou 6 anos) eram as mais legais do mundo, para 
que brincassem comigo, já que meus pais não permitiam que meus irmãos e eu vivêssemos 
pela casa de vizinhos.

1 Estudante de Ciências Biológicas – UFPA / Campus Belém.



42     Caminhadas de universitários de origem popular

Meus irmãos ajudavam meu pai no comércio pela manhã e, à tarde, iam para a escola, 
ou seja, meus pais nos mantinham ocupados, a maior parte do tempo, para que não apren-
dêssemos coisas erradas na rua.

Bom, passamos por algumas difi culdades em casa, mas nunca nos faltou o essencial 
para sobreviver, pois meus pais sempre se esforçavam para suprir nossas necessidades. Mi-
nha mãe era professora e meu pai, comerciante que, como as vendas no comércio estavam 
fracas, resolveu pôr uma venda de açaí na frente de casa. Meus irmãos e eu o ajudávamos, 
quando não estávamos na escola. Várias vezes fui entregar açaí nas casas de alguns fregue-
ses. Tinha uns 13 para 14 anos, já era mocinha, mas não tinha vergonha de ajudar. Também 
era responsável pelo trabalho doméstico; limpava a casa e cozinhava, nessa época passei a 
estudar à tarde. Foi um tempo difícil, mas, graças a Deus, conseguimos superar.

Tivemos uma educação rígida, sim, a qual agradecemos muito, pois foi dessa forma 
que aprendemos a ter responsabilidade e nos tornamos quem somos hoje.

Eu
Nasci no dia 14 de abril de 1983, na maternidade da Clínica Santa Clara, na rua Ó de 

Almeida, em Belém do Pará, às 13:36. Pesei 3kg e 650g e, segundo minha mãe, tinha pou-
quíssimos fi os de cabelos loirinhos, loirinhos, olhinhos verdes e branquinha. Fui chamada 
de “Mulher Maravilha”, pois, no berçário, era a única menina. Meus pais agradeceram muito 
a Deus por minha chegada, pois minha mãe ansiava pela minha vinda, já que, até então, só 
haviam gerado fi lhos homens.

Como meus pais e tios tinham em mente nomes diferentes a me dar, fi zeram um sorteio 
e meu pai venceu. Sou Andréia Cristina Costa Pinheiro, caçula, e, como já mencionei, tenho 
quatro irmãos: Antonildo, Anderson, Adeilson e Andrey.

Graças a Deus, somos uma família muito unida, muito feliz e muito bem alicerçada nas 
mãos do Supremo Criador. Somos todos evangélicos. Freqüentamos a igreja Cristã Evangé-
lica de Abaetetuba – Centro. Temos Deus como base de tudo e nossos pais como colunas, 
que estruturam nossas vidas. Meu pai, Antônio Vilhena Pinheiro, e minha mãe, Elcy Costa 
Pinheiro, são sinônimos de amor, carinho, dedicação, disciplina e muita paciência.

Graças a Deus, tivemos uma boa educação. Meu irmão mais velho, Antonildo, primeiro 
casou-se pra depois concluir os estudos, o Anderson é Químico (já terminou o mestrado e irá 
iniciar seu doutorado), o Adeilson é Artista Plástico e Arte-Educador e está terminando sua 
especialização, o Andrey está concluindo Química e eu, Biologia. 

Talvez achem estranho não mencionar um curso de graduação para o meu irmão mais 
velho, é que o mesmo está concluindo o ensino médio, pelo fato de ter constituído família 
muito cedo, mas, brevemente, estará cursando uma faculdade, assim como nós. 

Todos estamos encaminhados e prontos para a vida. Agradeço primeiramente a Deus e 
a meus pais, por estarem sempre do nosso lado, dando-nos apoio em todas as nossas decisões, 
por nos repreenderem quando necessário, nos ensinarem sempre a discernir o bem do mal e, 
principalmente, por nos conduzirem no caminho correto.

Trajetória escolar
Iniciei minha trajetória escolar com três aninhos, maior parte em escola pública, ou seja, 

do jardim até o segundo ano do segundo grau, quando ingressei em uma particular. Minha 
primeira escola foi o Centro Educacional Nossa Srª de Nazaré, situada na rua José Gonçalves 
Chaves, em Abaetetuba, bem próximo à minha casa. Lá fi z os jardins 1, 2 e 3.
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Meu primeiro dia não foi traumático. Aprendi coisas muito importantes, que, para mim, 
eram novas e muito interessantes. Participei de minha primeira peça escolar intitulada A Linda 
Rosa Juvenil, onde eu representei a Rosa Juvenil.

No primeiro ensaio, aconteceu algo inesperado. A rosa deveria comer uma maçã, des-
maiar e o príncipe a beijaria, quebrando assim o encanto e todos viveriam felizes para sempre. 
Mas não foi bem assim. Fiz tudo o que deveria... Comi a maçã, desmaiei, mas, quando o 
príncipe beijou-me o rosto, comecei a chorar e me levaram pra casa. Não queria mais voltar 
àquela escola. Minha mãe fi cou desesperada, mas, ao fi nal das contas, fi cou tudo bem. Depois 
de muita conversa, voltei à escola. 

Ao ingressar no ensino fundamental, com seis anos, mudei para a escola Comandante 
Germano, na rua Garibaldi Parente. Uma escola maior e com uma área de recreação bem maior 
que a do colégio anterior. Um mundo novo, cheio de coisas novas e muito interessantes. Lá, 
cursei desde a primeira até a quarta série. Fui muito feliz, mas, como nem tudo são fl ores, 
acabei sofrendo um pequeno e doloroso acidente.

Em um dia bonito como os outros, estava brincando na hora do recreio com meus 
amiguinhos, quando fui atingida, acidentalmente, por uma pedra, que me partiu a cabeça. 
Foram três doloridos pontos.

Apesar desse incidente, aprendi muitas coisas boas. Aprimorei minha leitura e minha 
escrita, já que as aprendi muito cedo. Todos os dias, ao chegar em casa, me deliciava em contos 
infantis que minha mãe sempre me dava de presente. Eram coleções inteiras de livrinhos reche-
ados de aventuras e lindas gravuras. Devorava-os em pouco tempo. Também gostava muito de 
escrever sobre tudo o que via; uma paisagem, um animalzinho, enfi m, meu dia-a-dia.

Quando passei para a quinta série, fui para o colégio Terezinha de Jesus Ferreira Lima, 
na rua Tancredo Neves, onde fi quei até a sétima série. Foram três anos bem aproveitados. Fui 
aprovada com êxito na série, que, na época, era tida como a pior de todas, a sétima. Mas não 
me exercitei só mentalmente, como também fi sicamente. Aprendi a jogar futebol e handebol. 
Os dias de educação física eram os melhores. Íamos para uma quadra chamada Laburina, de 
14h às 16h e extravasávamos toda a energia com exercícios físicos e jogos.

Quando passei para a oitava série, mudei para o Colégio São Francisco Xavier, na rua 
15 de Agosto, onde passei os melhores anos da minha vida. No início foi um pouco difícil, 
pois, na minha turma, eu era a mais nova e, portanto, a mais excluída. Como sentava na frente 
e respondia a todas as perguntas dos professores, era tida como a “cdf” (quem foi estudante 
sabe o que signifi ca essa sigla) chata.

Como meu horário era à tarde, minha mãe pediu à direção que me mudasse para a manhã, 
pois algumas meninas faziam maldades contra mim, como colar chiclete e tinta de caneta 
vermelha na minha cadeira, enfi m, coisas de mentes perversas. Essa mudança de horário foi 
o melhor. Conheci pessoas legais, da mesma idade e logo fi z novas amizades, as quais cultivo 
até hoje. Reencontrei amigos do jardim e da primeira série.

Terminei a oitava e fi z um ótimo primeiro ano, na época chamado básico. Como ainda 
não era unifi cado, fi z CE no básico, mas mudei de área no segundo ano. Optei por CB, já que 
tinha uma queda por tudo o que dizia respeito às Ciências Biológicas.

No primeiro ano, participei da melhor feira de ciências da minha vida. Minha turma, 
junto com outros primeiros anos, apresentou alguns romances, de escritores selecionados como 
leitura obrigatória. Navio Negreiro, Lucíola, Helena, dentre outros. Representei Helena, uma 
das personagens de Machado de Assis.
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Todos os anos, o melhor trabalho ganhava troféu e, com muito esforço e dedicação, 
fomos os vencedores. As responsáveis, professora Marlene Matos e Nazinha, fi caram muito 
felizes e nos ofereceram o troféu. Foi um ano marcante e muito proveitoso. 

Mas o segundo ano foi o mais marcante, o melhor de todos. Juntamente com algumas 
amigas do jardim e outras feitas ainda na oitava, formamos um grupinho que sentava no meio da 
sala, conversava, mas fazia todos os trabalhos e sempre alcançava as melhores médias, já que, 
todos os dias, ao chegar em casa, estudávamos os assuntos de forma mais aprofundada.

Era um grupo de estudos perfeito. Éramos sete: Janice, Andréa, Mariza, Luana, Már-
cia, Amanda e eu; conhecidas na sala como a galera do ti-ti-ti, pois todos os dias tínhamos 
novidades, principalmente na segunda, depois de um fi m de semana.

Bom, como sou evangélica e, portanto, não vou a determinados tipos de festas, apenas 
ouvia e ria muito das trapalhadas delas no fi m de semana. Detalhe, havia vários grupos em 
sala de aula, mas só para trabalhos; éramos todos unidos.

Algo que marcou esse ano foi quando uma das meninas, a Amanda, foi dormir na casa 
de outra integrante do ti-ti-ti, a Andréa, com o intuito de irem, escondidas, a uma balada, já 
que os pais delas não permitiram que elas fossem.

Logo cedo foram “dormir”, com a desculpa de que estavam muito cansadas, já que 
passamos a tarde toda fazendo um trabalho, que seria apresentado na segunda-feira. Então, 
quando todos já estavam dormindo elas se arrumaram e como o quarto fi cava no segundo 
andar, saíram escalando telhados vizinhos e, justo nessa hora, um vizinho ainda estava acor-
dado assistindo à TV, quando ouviu uns estalos no telhado. Pensando que era ladrão, chamou 
a imediatamente a polícia e saiu gritando na casa toda e, conseqüentemente, acordando a 
vizinhança. As meninas fi caram desesperadas e tentaram voltar, mas já era tarde, a polícia já 
estava lá e a rua toda estava cheia de curiosos.

Moral da história, fi caram sem festa, tomaram uma surra, fi caram de castigo e ainda 
tiveram que pagar as telhas quebradas do vizinho. Isso tudo aconteceu na madrugada de 
domingo e, na segunda à tarde, fi camos sabendo. Rimos muito. Foi hilário.

Outra história bem legal foi quando resolvemos fazer um aniversário surpresa de uma das 
meninas, a Luana. Marcamos de fazer o bolo à tarde na casa da Andréa e confeitar na casa da Mariza 
(o pai dela confeitaria para nós). Bom, o bolo fi cou pronto e fomos levar para confeitar, mas, no 
meio do caminho, não sei como, uma das meninas que estava segurando o bolo se desequilibrou 
e o pobre bolinho foi ao chão. Quase morremos de rir no meio da rua. Continuamos o caminho 
(mas sem bolo) e contamos ao pai o que tinha acontecido. Depois de rir muito, ele se propôs a 
fazer outro, só que sem a nossa ajuda. Depois de algum tempo, o bolo estava pronto e bonito.

À noite, fomos fazer a surpresa. Chegamos e fi zemos à festa. A Luana comprou os 
refrigerantes e umas bebidas para elas. Mais tarde, meu celular tocou e, como o som estava 
alto, me afastei para atender e, quando voltei, elas tinham jogado fora o meu refrigerante e 
colocado cerveja no lugar, o que só descobri quando bebi e vomitei na mesma hora. Elas se 
divertiram muito com minha desgraça. Como nunca tinha bebido, passei mal, muita dor de 
cabeça e enjôo, mas tudo bem. Meu pai foi me buscar logo cedo e, no dia seguinte, fi quei 
sabendo que a Amanda caiu na lama e a Márcia quase caiu de moto. Ri muito.

Mudanças 
Bom, mas aí, como tudo que é bom dura pouco, minha mãe achou melhor que eu termi-

nasse os estudos em Belém. Assim aconteceu. Fiz o convênio no Colégio SOPHOS, minha 
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primeira escola particular. No início, foi pesado e solitário. Morava com meus dois irmãos 
Anderson e Adeilson, que saiam de manhã pra trabalhar e estudar e só chegavam à noite, ou 
seja, quase não nos víamos, a não ser quando eu fi cava estudando até tarde da noite. Morava 
praticamente só.

Encontrei muitas difi culdades no novo colégio, pois, em Abaetetuba o ensino é um 
pouco mais fraco. No início, me desesperei. Ligava chorando todos os dias para casa, que-
rendo voltar, mas minha mãe sempre me dava forças e dizia que eu não deveria desistir dos 
meus sonhos, que deveria ser forte e suportar tudo e que as lágrimas se tornariam em muitos 
sorrisos. Isso me enchia de força e coragem pra continuar.

Em um mês já estava habituada ao novo ritmo. Ia para o colégio de manhã e só chegava 
à noite. Era tempo integral. Aprendi muita coisa nova e de grande importância para toda minha 
vida. Fiz muitos amigos maravilhosos, sendo que uma em especial, a Adriane di Paula. Essa 
sim, foi, é e sempre será minha amiga-irmã. Somos inseparáveis. Ela é a irmã que não tive.

Bom, mais ou menos no meio do ano, o colégio sempre realizava uma feira de profi s-
sões, para nos ajudar na escolha de um curso no ensino superior. Os que me chamaram mais 
atenção foram: Medicina e Biologia.

Ao fi nal do ano, todos estavam apreensivos, já que foi um ano muito difícil e exigente. 
No fi nal, todos da turma 3009-tarde foram aprovados. Ficamos muito felizes, pois alguns já 
tinham passado em algumas universidades particulares e outros ainda prestariam vestibular, 
assim como eu.

Tentei Medicina, mas infelizmente não passei na última fase por alguns décimos. Mas 
não desisti, continuei no SOPHOS, só que no cursinho e por mais dois anos tentei Medicina, 
mas infelizmente não era o que Deus tinha preparado para mim.

No segundo ano de cursinho, fui parar no hospital. Tive infecção intestinal, princípio de 
pneumonia, gastrite... Enfi m, passei muito mal, pelo fato de passar maior tempo estudando e 
esquecer da minha alimentação. Comia o que fosse mais rápido para sobrar mais tempo para 
estudar. Muitas vezes, só tomava um suco à noite, não querendo perder nenhum segundo do 
meu tão precioso dia.

Fiquei internada em uma clínica chamada Climec, na cidade nova, por duas semanas 
seguidas, justamente nas três semanas que antecediam a prova da última fase da UFPA. Saí 
do hospital só para fazê-la, mas passei muito mal e não consegui. Foi horrível. A pior expe-
riência da minha vida.

No ano seguinte, já recuperada, continuei a estudar, só que passei a me preocupar mais 
com minha saúde, já que não adiantou de nada tudo o que tinha feito no ano anterior. No-
vamente, não consegui. Por pouquíssimos décimos em Geografi a, não passei (sempre odiei 
Geografi a e História).

No ano seguinte, sempre persistente, decidi fazer Biologia, já que também tinha fas-
cínio por ela. Estudei bastante e, sem nervosismo nenhum, prestei vestibular para Ciências 
Biológicas, modalidade Bacharelado. 

Vestibular 
Viajei para Abaeté na época em que o listão estava marcado para sair, pois eu queria 

estar do lado dos meus pais. Na noite anterior, tive um sonho que me revelou a vitória. Era 
Deus me mostrando tudo o que estava por vir. Acordei muito cedo e apreensiva, mas mais 
confi ante, pois acreditava que aquele sonho se tornaria realidade em poucas horas. 
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Estava nervosa, sim, pois meus pais estavam trabalhando e meus irmãos ainda esta-
vam em Belém. Algumas horas antes do resultado, chegaram meus pais, meus irmãos, meu 
namorado e alguns amigos que também estavam esperando, tão ansiosos quanto eu, por um 
resultado positivo.

Ligamos o som e o listão já havia sido liberado. Sentimentos diferentes nos invadiram 
e aquela euforia nos embriagava a alma. Mãos geladas e trêmulas. Vibrávamos muito quando 
ouvíamos o nome de algum amigo que não estava ali conosco. De repente, meu celular toca, 
eu já estava chorando, não querendo acreditar no que ouvia. Alguns amigos e professores 
fi caram de me ligar se vissem ou ouvissem meu nome.

Chorava muito e quase não consegui atender. Do outro lado, era meu professor de 
redação Marcelo Penha me parabenizando e vibrando muito pela minha vitória. Quase não 
acreditei. A partir daí, o telefone de casa não parou mais de tocar: eram amigos, familiares, 
enfi m, pessoas muito importantes na minha vida me parabenizando e me desejando sucesso 
na nova caminhada. Infelizmente, não consegui ouvir meu nome, mas isso já não importava. 
Ajoelhei-me na sala e agradeci muito a Deus pela vitória que Ele me concedera naquele 
momento. Este sim foi o dia mais feliz de toda minha vida. Senti o tão esperado gostinho 
da vitória.

Minha família preparou uma festança. A casa logo estava tomada por amigos e familia-
res. Muitos ovos, trigo, colorau, tinta guache (que acabou me dando alergia, mas tudo bem, 
tudo era válido naquele momento), enfi m, uma festa e tanto. As paredes do pátio fi caram tão 
sujas, que tiveram que ser pintadas novamente.

Bom, mas não acabou por aí. Em seguida, saí pelas ruas de Abaetetuba com meus 
pais vibrando e depois meus irmãos, namorado e amigos, fazendo a caminhada da Vitória. 
A cidade estava tomada pelos aprovados e até os que não foram aprovados. Esse, sim, foi o 
melhor dia da minha vida.

Tive uma grande surpresa quando fui ver minha pontuação. A princípio, fi quei muito 
triste, pois justo no ano em que decidi mudar de curso, consegui a pontuação necessária para 
passar em Medicina. Chorei muito, mas cheguei à conclusão de que esse era o plano de Deus 
para minha vida e agradeci muito a Ele por isso.

Entrei na Universidade Federal do Pará, a mais concorrida e cobiçada. Em um dos 
melhores cursos e o melhor de tudo, o qual eu amo e me identifi co. Foi a melhor coisa que 
já aconteceu em toda minha vida.

Chegou o dia da confi rmação e o da matrícula. Era um sonho realizado. Minha família 
toda orgulhosa, já que eu, Andréia Pinheiro, caçula e única mulher dentre cinco irmãos, 
começava a alçar vôos mais altos. 

Logo na matrícula conheci alguns colegas de sala, que mais tarde se tornaram grandes 
amigos. Minha primeira semana como universitária foi o máximo. Na chamada semana dos 
calouros, tivemos várias programações: apresentação do curso e da universidade através de 
mapa; visitas monitoradas aos laboratórios, que futuramente fariam parte de nosso cotidiano; 
ofi cinas e, o melhor de tudo, uma trilha ecológica. 

Foi nessa trilha que nos tornamos mais próximos, no GUNMA, em Mosqueiro. Com a 
professora Maria Luísa e seu esposo, andamos alguns quilômetros. Foi maravilhoso, vimos 
macacos, cobras, aranhas super diferentes (tanto na forma, quanto na cor), orquídeas, enfi m, 
uma fauna e uma fl ora exuberantes. 
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Depois de algumas horas, chegamos em um sítio lindo, com piscina de água corrente, 
maloquinhas e uma área verde enorme. Muito churrasco e diversão; muitos jogos e muito 
banho de piscina. Foi um dia explêndido!

Minha primeira semana de aula foi legal. Muita coisa nova. Promessas de um ano bas-
tante diferente. Depois de alguns meses, consegui meu primeiro estágio no Museu Paraense 
Emílio Goeldi, localizado na Av. Perimetral, coordenado pelo Dr. Overal, para trabalhar com 
borboletas. Foi muito bom. Tive novas experiências e pude conhecer um pouco mais desses 
insetos tão perfeitos.

Dois meses depois, consegui um estágio no laboratório de Ornitologia e Bioacústica, 
na UFPA, onde passei mais tempo. Dois dias da semana, íamos à Ilha dos Papagaios, que 
fi ca em frente a Belém, contar os papagaios, lógico. Nos sábados, ao Gunma, em Mosqueiro, 
observar o comportamento de outras aves e em alguns feridos ou fi ns de semana a Marapanim, 
estudar Bioacústica dos botos.

Depois fui para o laboratório de Biologia Molecular, coordenado pela professora Maria 
Lúcia Harada. Lá fi z estudos sobre DNA e me apaixonei por genética.

Quando passei no vestibular, meu sonho era estudar tudo sobre botânica, mas, com o 
passar do tempo, coisas novas e bastante interessantes invadiram minha mente e, hoje, quero 
ser uma grande geneticista.

Minhas principais paixões são: Deus, minha família, meu namorado e, principalmente, 
GOLFINHOS. Eles são os mamíferos marinhos mais lindos e inteligentes do mundo todo. 
Sou extremamente apaixonada por esses cetáceos e, se Deus permitir, vou morar em Fernando 
de Noronha e ter um golfi nho de estimação.

 Já estou no segundo ano, quarto semestre. Faço parte da comissão de formatura de minha 
turma e tenho muitos amigos. Sou integrante de um importante projeto chamado Conexões de 
Saberes, no Centro Socioeconômico na UFPA e estou muito feliz me realizando a cada dia.

Espero que Deus continue abençoando a mim e a minha família e que Ele faça a Sua 
vontade em nossas vidas. 
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Caroline Leite Fa Fariasrias11

Gostaria de começar a contar a minha história falando um pouco de uma pessoa muito 
signifi cativa que desempenhou e desempenha até hoje um papel muito importante em minha 
vida; a mesma que me ensinou a viver no meio das difi culdades e que sempre me incentivou 
a nunca desistir de meus objetivos. Se hoje cheguei à universidade, é graças a ela, e ao seu 
esforço em ver a sua única fi lha ingressar em uma universidade pública.

Estou falando de uma senhora humilde, fi lha de trabalhadores da roça, nascida no 
município de Bragança, localizada a 210km de Belém, à margem do Rio Caeté, a Dona 
Zuleide Leite Farias, minha mãe. Passou parte de sua adolescência naquela localidade, onde 
enfrentou muitas difi culdades, inclusive para ter o que comer. 

Filha do primeiro casamento de minha avó, era de uma família de quatro irmãos, logo 
criança começou a trabalhar em casa de família para garantir a sua sobrevivência, principal-
mente depois de sua chegada a Belém. Estando separada, minha avó casou-se novamente 
e teve mais cinco fi lhos; minha mãe teve que se desdobrar para estudar, trabalhar e ainda 
ajudar a cuidar de seus irmãos.

Esse contexto de difi culdades e a falta de incentivo de sua mãe, que mal estudou 
até a terceira série, fi zeram com que minha mãe não completasse o ensino fundamental. 
Ela não culpa a sua família por não ter ascendido nos estudos, mas acredita que não teve 
oportunidades, assim como os seus irmãos.

Minha mãe trabalhava como doméstica quando conheceu o meu “pai”, Orlando Da-
masceno. Namoraram um ano e, logo depois, se casaram e foram morar no município de 
Itaituba, no sudoeste do Pará, local onde nasci. Morávamos na casa de minha madrinha 
e tia, Dona Célia, minha mãe trabalhava em sua casa e o meu pai trabalhava na área de 
serviços gerais em uma fi rma.

Minha mãe avalia que se precipitou ao casar, pois, aos poucos, foi percebendo que 
meu pai não era a pessoa certa, ele não a respeitava e tinha muitos ciúmes, causas de muitas 
discussões que levaram a agressões verbais e físicas. Esse foi um dos motivos que levaram 
à sua separação, logo após o meu primeiro ano de idade. Algumas reconciliações vieram, 
mas não deram certo, mesmo com as difi culdades e a própria exigência da família que não 
queria mãe solteira na família. Minha mãe enfrentou os preconceitos, ignorou as críticas e, 
com muito esforço, trabalhou para me oferecer o melhor dentro de suas possibilidades.

Nasci no dia 22 de maio de 1984 e, com um pouco mais de um ano, vim para Belém, 
minha mãe e eu fomos morar na casa da minha avó por alguns meses e logo depois viaja-
mos por algumas cidades durante uns seis anos. Minha mãe trabalhava na casa de parentes, 
em sua maioria na casa de meus padrinhos. Viajamos para Corumbá, no Mato Grosso do 

1 Estudante de Serviço Social – UFPA / Campus Belém.
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Sul, para Teresina, no Piauí, e para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Nesse último município, 
moramos na casa da tia Graça, irmã de minha avó. Fazíamos todas essas viagens porque 
o meu padrinho, que considero como o pai que nunca tive, é do exército e quando era 
transferido para alguma cidade, sua esposa, minha madrinha, sempre chamava a minha 
mãe para ir junto.

Ao ver as nossas difi culdades e perceber que a minha mãe me criaria sozinha, sem o 
apoio do meu pai verdadeiro, o meu padrinho me colocou como dependente dele no exército 
e, graças a isso, até hoje não preciso enfrentar a precariedade do Sistema Único de Saúde, 
tenho um plano de saúde. Mas não é só isso que faz com que eu o considere como pai, mas 
também, durante o tempo em que moramos juntos, eles nos ajudaram muito e tínhamos 
uma relação forte afetiva, além de termos vivido momentos bons, proporcionados por eles, 
como a minha festa de cinco anos, a minha primeira bicicleta e a minha festa de 15 anos, 
que foi um momento inesquecível em minha vida...

A minha primeira experiência na escola foi em Cabo Frio, depois continuei a alfa-
betização em Teresina. Como essas viagens estavam atrapalhando a minha alfabetização, 
minha mãe decidiu se fi xar em um lugar, então retornamos a Belém, quando eu ia completar 
seis anos. 

Fomos morar novamente na casa de minha avó, que me matriculou na Escola Es-
tadual de Primeiro Grau Dr. Carlos Guimarães. Estudei lá durante quatro anos e guardo 
lembranças boas daquela época, quando fi z uma amizade bastante signifi cativa que dura até 
hoje, a da Samira, uma grande amiga que, assim como eu, batalhou e com muito sacrifício 
conseguiu ingressar em uma universidade pública, hoje ela estuda na UEPa – Universidade 
do Estado do Pará.

Durante o ensino fundamental, nem tudo foi um “mar de rosas”, pois, na primeira e 
na segunda séries, tinha algumas frustrações, principalmente na hora da chamada, o meu 
sobrenome era motivo de piadinhas para os colegas, eu me sentia muito mau e começava a 
chorar, era a professora Graça quem me acalmava e fazia com que eu não fi casse daquele 
jeito. Hoje, quando eu a vejo morando no mesmo local, nos fundos da casa de minha avó, 
ela sorri ao se lembrar daquele tempo.

Na terceira série, trocamos de professora, agora era a Lourdes. Nos primeiros contatos, 
sentia falta da outra professora, mas logo me acostumei, pois ela era tão boa quanto a outra. 
Com ela, aprendi a gostar de matérias que não suportava, como matemática e português. 
Lembro-me que, nessa época, minha mãe pagava aulas de reforço dessas matérias, mas 
com o passar do tempo não foi sendo mais necessário, pois melhorei na escola. Não havia 
quem não se apaixonasse pelas suas aulas, pois a sua metodologia era muito boa e todos 
se interessavam. Nesse ano, ninguém fi cou reprovado!

Para a nossa tristeza, no outro ano trocamos novamente de professora e todos fi caram 
muito tristes. Guardo boas lembranças da professora Lourdes e até hoje tenho um cartão 
que ela me deu de fi nal ano, guardo-o com muito carinho. Depois daquele tempo só a vi 
uma vez, quando eu já estava na sétima série, ela fi cou muito feliz em saber que eu não 
havia repetido nenhum ano. Eu gostaria muito em revê-la.

Na quarta série, me sentia mais madura, já que éramos a “elite” da escola, já não 
brincava mais de “pira-esconde” e nem de “cemitério”, pelo contrário, só queria saber de 
estudar e tirar notas boas, pois gostava de receber elogios de minha mãe.
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Como fui bem nesses quatro anos, minha mãe com muito sacrifício pagou um colégio 
particular e eu estudei no Instituto Paraense. Na época, ela trabalhava em uma fábrica, na 
Sococo, local onde conheceu o meu padrasto, o qual está com a gente até hoje. No início 
nos dávamos muito bem, ele morava conosco na casa de minha avó e nossa convivência era 
boa. Mas logo isso mudou e ele começou a opinar em minha vida, o que me incomodava. Por 
muitas vezes, entramos em confl itos verbais, eu dizia que ele não era o meu o pai e minha 
mãe pedia para eu respeitá-lo, pois ele estaria fazendo o que o meu pai nunca havia feito.

Apesar das brigas que tinha em casa com meu padrasto, procurava não discutir com 
minha mãe, porque, de certa forma, ela tinha razão, principalmente quando falava em meu 
pai, que não me procurava e não me dava nenhum auxílio, o que me deixava muito triste, 
ainda mais quando se aproximavam as datas comemorativas, como meu aniversário, natal 
e dia das crianças. Eu sempre fi cava na expectativa de que ele viria ou que me ligaria, mas 
ele nunca aparecia para me ver. Tive problemas nas festinhas da escola em que se come-
morava o dia dos pais, pois evitava ir para aula.

O meu contato com meu pai até hoje foi muito pouco, na minha infância o vi poucas 
vezes, geralmente quando minha mãe ia exigir alguma ajuda fi nanceira. Lembro de uma 
situação da adolescência, quando fui vê-lo, para pedir uma ajuda fi nanceira, pois eu queria 
me inscrever para fazer a primeira fase do PRISEPRISE22 na UEPA e ele me ignorou, dizendo que 
ele não era Banco. A partir daí, não o procurei mais e ele só soube que passei no vestibular 
quando eu já estava no segundo ano e um conhecido o viu e falou que eu havia passado, 
mas nem isso foi motivo para ele me procurar!

Quando eu estava na quinta série do ensino fundamental, senti um pouco de difi cul-
dade porque, mesmo o colégio não sendo um dos melhores da cidade, exigia um pouco 
mais dos alunos. O contato com novas matérias foi um desafi o para mim e tive que estudar 
dobrado, mas também tive difi culdades em me relacionar com outras pessoas, de poder 
aquisitivo superior ao meu, tanto que eu não me recordo de ter nessa época uma amizade 
signifi cativa.

Passei para a sexta série e, em casa, as coisas pioraram, pois comecei a namorar e o 
meu padrasto procurava interferir e invadir minha privacidade. Nesse período, entrei em 
uma fase rebelde e me envolvi com um grupo no colégio que não queria estudar, eu não 
entrava no colégio e tirava notas baixas, os meus colegas eram regueiros e, ao invés de 
irmos à sala de aula, íamos à Praça da República.

Aos 12 anos, eu bebia e fumava, o que para mim isso era normal. Eu me lembro que 
cheguei a fi car um mês sem entrar no colégio, foi quando minha mãe descobriu e me deu 
uma surra, uma não, várias. Discordando de quem diz que porrada não dá jeito, afi rmo que 
comigo funcionou!

As avaliações fi nais chegaram e eu precisava tirar notas acima da média em todas 
as matérias, mas o pior mesmo era em matemática, que eu precisava tirar 10 para passar 
direto. Nesse momento, a “fi cha caiu” e me dediquei e estudei para passar, consegui tirar 
as médias e passei.

Nessa época também recebi um convite de uma vizinha para visitar uma igreja evan-
gélica, foi alguns meses antes de terminar o ano letivo. Lá aprendi muitas coisas boas, 
principalmente a dar valor às pessoas e à família. Apesar de hoje não ser evangélica, sou 

2 Programa de Ingresso Seriado
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muito grata por aquele convite, pois por meio dos seus ensinamentos parei para pensar no 
que estava fazendo e percebi o quanto estava magoando as pessoas que queriam o meu 
bem, como minha mãe. A minha saída da igreja, que freqüentei durante três anos, foi de-
corrente da minha sensação de prisão, pois gostava de passear, namorar e me divertir, o 
que contrariava os preceitos da igreja. Optei por sair e ter mais liberdade.

Passei para sétima série e voltei para escola pública. Estudei na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Donatila Lopes. Minha mãe trabalhava próximo da escola, na casa de 
uma prima, e eu a ajudava pela manhã e estudava à tarde.

Nessa escola, reforcei a convicção das debilidades da escola pública, o ensino era 
fraco e quase não tínhamos aulas, algumas disciplinas só foram ministradas no segundo 
semestre. Apesar desses contratempos do ensino público, passei para a oitava série e fui 
estudar na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Temístocles de Araújo. Foi um 
ano legal, além de voltar a estudar com a Samira, eu me relacionava muito bem com todos 
da minha sala, até resolvi entrar no grupo de teatro que era coordenado pelo professor de 
português, Ataíde. A maioria da minha turma fazia parte do grupo e nós fazíamos peças 
de assuntos como drogas, gravidez na adolescência, o que era muito divertido e instrutivo. 
Em casa, as coisas melhoraram em termos de relacionamento, principalmente com o meu 
padrasto, com quem passei a me relacionar melhor.

Eu já estava com 14 anos e já me sentia mais adulta, pois não fazia tanta besteira 
como antes. Acredito que as várias difi culdades superadas e as muitas mudanças pelas 
quais passei, de cidade, de escola, de bairro, propiciaram diferentes experiências que me 
fortaleceram e promoveram a minha responsabilidade.

O ensino médio
Passei para o primeiro ano do ensino médio, depois de ter sido aprovada em processo 

seletivo para ingresso na Escola Técnica Estadual do Pará. Minha mãe, porém, achava a escola 
longe de nossa casa e preferiu que eu estudasse em outra escola. Então, corri atrás para me 
matricular, mas não conseguia vaga em lugar nenhum. Como eu era muita amiga da Samira 
e sua mãe conhecia uma senhora da coordenação da Escola de Primeiro e Segundo Graus 
Cordeiro de Farias, consegui me matricular em tal escola. Fiz amizades maravilhosas nesses 
três anos, como a do Júnior, a da Simone, que hoje também estuda na UFPA, e outros.

O primeiro e o segundo anos não foram tão preocupante quanto no convênio, onde 
os professores só falavam em vestibular, o que provoca muita tensão e ansiedade e eu 
não sabia o que fazer e nem estava certa que um dia faria uma prova que me levasse à 
universidade.

Eu não era muito boa em cálculos, me dedicava mais em matérias que exigiam mais 
leitura e gostava principalmente das disciplinas de História e de Geografi a. Na época, fi z 
amizade com a professora de História, Gilca. Ela me incentivava a fazer vestibular no fi nal 
do ano, mas decidi não fazer, pois não me sentia preparada. 

Mesmo não fazendo prova, fi z a escolha do curso logo no convênio, quando fui a 
“Feira do Vestibular” e visitei o stand de Serviço Social da UFPA, a exposição era sobre 
a “Marujada de Bragança”, me aproximei e fi z perguntas sobre o curso. Identifi quei-me 
bastante e resolvi cursá-lo, mas não fi quei só com essas informações; com a ajuda de um 
professor que tinha acesso ao laboratório de informática da escola, fi z uma pesquisa mais 
profunda sobre o curso.
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Terminei o ensino médio e, logo no início do ano, fui em busca de um cursinho aces-
sível. Lá, falei das minhas difi culdades fi nanceiras e consegui meia bolsa em um cursinho 
que na época era considerado muito bom.

Minha mãe, nesse período, havia alugado um restaurante e a primeira preocupação 
do cursinho veio logo no primeiro mês, pois, mesmo tendo ganhado meia bolsa, tive que 
pagar a matrícula, que, para as nossas condições fi nanceiras, era um valor muito alto. Para 
pagar a matrícula e mais a mensalidade, minha mãe e eu colocamos uma venda de “chur-
rasco” e conseguimos arrecadar além do necessário para um mês. Ficamos muito felizes 
de vencer o primeiro desafi o.

Mas essa não foi a única difi culdade, pois tinha que trabalhar com minha mãe no 
restaurante, já que ela não podia pagar duas funcionárias, assim eu substituía uma em 
meio período.

Eu sentia falta das amizades do ensino médio. No cursinho, as coisas eram diferentes, 
as pessoas não estavam tão preocupadas em fazer amizades e durante o ano todo fi z apenas 
uma amizade, com o Breno, que hoje também é universitário.

Tive muitas difi culdades nas matérias, pois havia assuntos que eu nunca tinha visto, 
mas procurava me dedicar e estudar para aprender. O fi nal do ano chegava e a preocupação 
e a tensão aumentavam, minha mãe dizia que estava me dando aquela oportunidade e que 
ela não teria mais condições de pagar cursinho no ano seguinte, mesmo ela não sabendo, 
eu me sentia pressionada e isso me deixava ainda mais nervosa. 

Inscrevi-me para fazer o vestibular da UEPA – Universidade do Estado do Pará, 
onde escolhi o curso de Pedagogia. Não passei nem na primeira fase e fi quei muito mal, 
principalmente pelas críticas dos meus parentes, que diziam que como eu não havia passa-
do na Estadual, deveria passar na UFPA, que tinha o vestibular mais concorrido e difícil. 
Procurei levar essas palavras como conselhos e passei a me dedicar mais para o vestibular 
da UFPA.

A segunda chance
Inscrevi-me para o vestibular da UFPA e, no primeiro dia de prova, fui confi ante. No 

decorrer da prova tudo parecia bem, fi z a tão temida redação e as outras provas de língua 
portuguesa e de matemática. Só que, ao faltar trinta minutos para o término da prova, ain-
da não havia passado a minha redação para o cartão resposta. Fiquei desesperada! Estava 
entre as três últimas para entregar a prova e as duas moças se recusavam a fi car, lembro 
de umas palavras duras que uma delas falou: “Hei, menina, no vestibular a gente tem que 
ser rápida, tu achas que vou fi car, não sei se o teu curso é o mesmo do meu e não vou te 
dar a minha vaga”.

Lembro-me como se fosse hoje, eu chorava implorando para que elas fi cassem, dizia 
a elas que minha mãe havia pagado o cursinho com muito sacrifício e que não podia des-
perdiçar a chance de passar. Minhas palavras foram em vão pois elas não se sensibilizaram, 
pelo contrário, viraram as costas e foram embora. Para a minha surpresa veio em minha 
memória o rosto de uma delas, a que havia me dito aquelas palavras, ela havia ido ao meu 
aniversário de 15 anos, sendo que o convite era para a prima dela, acredito que ela não se 
recordava disso. 

Com os olhos cheios de lágrimas entreguei a prova e vi um sonho, que não era só 
meu, ir embora por uma injustiça e pelo individualismo daquelas moças. Saí da sala e fi quei 
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sentada no corredor da escola por uma hora, naquele momento um fi lme passava em minha 
mente, daquele ano em que me dediquei e que abri mão de tantas coisas, do sacrifício que 
foi pagar o cursinho, enfi m, minhas esperanças haviam ido embora. Hoje eu sei que poderia 
ter reivindicado para terminar a prova, só que a minha falta de experiência e até mesmo o 
nervosismo não possibilitaram que eu fosse atrás dos meus direitos.

Fui muito triste para casa. Larguei o cursinho e durante um mês fi quei em depressão, 
só fi cava trancada dentro de casa e tinha vergonha dos meus amigos e parentes. Minha mãe 
me dava força, ela era a única pessoa que acreditava que eu passaria. Eu tentava convencê-la 
do contrário, mas não adiantava. Prova disso foi no dia do resultado da primeira fase. Ela 
fi cou sentada em frente ao rádio, eu pedi para que ela escutasse o nome de algumas pessoas 
do cursinho, só que na verdade ela estava esperando escutar o meu nome. 

Consciente de que eu não fosse passar, resolvi ir para a sala escutar o resultado para 
ver se algum colega havia passado. Sentada na sala em frente ao rádio, ao lado de minha 
mãe, de repente aquela voz gritando na janela: “Carol, Carol... Abre a porta, porque tu estás 
com essa cara triste? Tu passaste”. Era a minha tia Arlete, que havia visto o resultado na 
Internet. Cheguei a pensar que fosse uma brincadeirinha de mau gosto, mas quando vi a 
emoção em seu olhar percebi que era verdade. Naquele momento me ajoelhei e agradeci a 
Deus, várias vezes, minha mãe me abraçava e, chorando, dizia: “Eu nunca perdi as espe-
ranças, sempre soube que tu ias passar!”.

Corri contra o tempo, voltei ao cursinho e, para a minha surpresa, pude estudar de 
graça, durante um mês. Para a segunda fase, o coordenador já sabia um pouco de minhas 
difi culdades. Coloquei em minha mente que tinha que passar, então me dediquei ainda 
mais.

Chegou a segunda fase, imagine você, leitor, ao entrar na sala, com quem me deparo 
em meu primeiro olhar? Com aquela moça que foi nos meus 15 anos, dessa vez ela se lem-
brou de mim, pois me olhou de um jeito assustado como se não acreditasse que eu estava 
ali. Olhei para ela, dei um sorriso e fui fazer a prova.

O nervosismo da prova havia passado, mas o medo de não passar continuava. Decidi 
procurar um professor do cursinho para pedir informações, se havia alguma possibilidade 
para a minha aprovação. A conversa começou, tudo fl uía bem, até o momento em que ele 
perguntou o curso que havia escolhido, quando falei, a sua expressão mudou em um piscar 
de olhos, senti a sua insatisfação e desprezo pelo curso, fi quei em silêncio e ele falou com 
uma voz irônica: “É, espera o resultado, que de repente tu passas”. Eu havia procurado 
uma orientação, só que o professor me deixou ainda mais angustiada. De qualquer forma, 
procurei seguir o seu conselho, esperei ansiosa até o dia do resultado.

Foi no dia 15 de março de 2003, eu estava trabalhando na casa de um tio, irmão de 
minha mãe, sua esposa havia feito uma operação e ele me pediu para ajudá-la. Eu não 
conseguia me concentrar para fazer alguma coisa, por várias vezes, durante o resultado, 
derrubei louças de minha mão, os meus nervos estavam “à fl or da pele”. 

Minha mãe foi comigo para me ajudar, mas estava tão nervosa quanto eu. A cunhada 
do meu tio também estava esperando a resultado e o dela saiu primeiro na rádio e a festa 
começou. Eu, afl ita, fi quei sentada, em frente ao rádio, esperando. Foi quando o telefone 
tocou, era uma prima minha que aos berros dizia que eu havia passado, a mãe de uma ami-
ga sua que trabalha na rádio viu e ligou para ela. A esposa do meu tio que havia atendido 
ao telefone veio até a cozinha, onde eu estava, e falou que haviam ligado e que já sabia 
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do meu resultado, primeiramente fez um ar de suspense, mas não conseguiu disfarçar por 
muito tempo e, lagrimando, falou que havia passado, logo comecei a chorar e abracei a 
minha mãe. 

Jamais vou esquecer do orgulho que transparecia em seu rosto, foi um momento 
único. Festejei a minha vitória no vestibular na casa da minha avó, que fi cava próximo, 
meus parentes estavam felizes, muitos vieram de outros bairros e nem sequer sabiam que 
eu havia feito prova de vestibular, mas foram comemorar comigo. Eu estava eufórica, 
nunca imaginei que um dia ingressaria em uma universidade pública. Sentia a felicidade 
em cada ovo que quebrava em minha cabeça e toda aquela sujeira me contagiava. Amigos 
compartilharam comigo esse momento, a minha amiga desde o ensino fundamental estava 
lá, a Samira, minhas primas e outros. Guardarei essa lembrança em minha memória.

A outra realidade
Ao entrar na universidade, me deparei com uma realidade que era diferente da qual 

estava acostumada, também diferente do que eu imaginava ser uma universidade pública. 
Vi que o desafi o havia apenas começado e as difi culdades em me manter nela logo me 
obrigaram a ir a busca de emprego. 

Trabalhei como vendedora de plano funerário, mas não durei muito no emprego, 
pois recebia por comissão e era muito pouco. Depois trabalhei na casa de um parente, 
mas não consegui conciliar com a universidade, depois fui trabalhar em uma companhia 
de mensagens como telefonista, saí devido ao horário, pois pegava muito cedo e à tarde 
não conseguia me concentrar na aula. Foi quando fi z a loucura de trabalhar à noite como 
garçonete, nesse emprego é que fi quei pouco tempo mesmo, porque o ambiente não era 
tão agradável e os funcionários que já estava há mais tempo não me apoiavam, tanto que 
alguns achavam que, pelo fato de estar em uma universidade, eu não teria que trabalhar, já 
que o meu futuro estava garantido. Era o preconceito às avessas.

Além das difi culdades fi nanceiras, percebi que a universidade não era aquele “mar de 
rosas” que eu imaginava, pensei que as coisas seriam mais fáceis depois de estar lá dentro. 
Logo no primeiro ano do curso, percebi muitas falhas, além da estrutura física não ser 
boa, a irresponsabilidade dos docentes da escola pública se apresentou novamente, pois os 
professores mal compareciam para dar aulas, isso acabou difi cultando a aprendizagem de 
algumas disciplinas, coisa que não mudou muito hoje.

Sem trabalhar, fi quei preocupada, pois não sabia o que fazer para me manter no curso, 
me vi em desespero! Foi quando fi z uma promessa: acompanharia o Círio, se arrumasse um 
emprego. Logo depois de alguns meses surgiu a oportunidade de participar de um projeto 
(o Conexões de Saberes), eu fi quei muito feliz! Esse ano, cumpri minha promessa.

A minha relação com a turma é bastante agradável, mas tem algumas pessoas que não 
posso deixar de citár, pois são muito especiais. Acredito que nos identifi camos pelas nossas 
realidades que não são muito diferentes, mas todas passamos por algumas difi culdades para 
chegar à universidade. A Silvia, a Débora, a Isabela e a Elana são pessoas com quem eu me 
relaciono muito bem e que são amigas com quem posso contar em todas as horas.

Estar na universidade hoje tem um grande signifi cado. É o resultado de uma trajetória 
de luta que não foi só minha, sei o quanto orgulho minha família, principalmente minha 
mãe, que sempre me ajudou e me deu estrutura material e afetiva para nunca desistir.

A minha história de vida está imbricada com a história de vida de minha mãe, nas 
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minhas experiências, boas e más, ela estava presente, vivendo-as comigo, em uma relação 
de cumplicidade, de companheirismo e de amor. Essa foi a minha principal referência de 
vida, por isso o seu protagonismo neste memorial e, por isso, o reconhecimento de que a 
vitória do vestibular não foi minha, mas Nossa!

Hoje, meu projeto de vida, aos 21 anos, é concluir o curso, quero muito trabalhar na 
área. Acredito que todos temos uma missão e que nada é por acaso, quero muito exercer a 
profi ssão. Sei que não posso transformar o mundo, mas acredito em possibilidades e que 
podemos ter uma realidade mais favorável. Minha opção profi ssional parece se constituir em 
um resgate de minha trajetória de vida, de pobreza, de difi culdades e de superação, assim, 
o meu compromisso com o Serviço Social deve resultar em uma prática de superação, de 
afetividade e de conquista, junto aos sujeitos de políticas públicas. Sei que o projeto do 
qual faço parte é apenas um primeiro passo para isso.
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Harley Roberto Palheta Cunhaeta Cunha11

Meu nome é Harley Roberto Palheta Cunha, tenho 22 anos e moro com a minha mãe e com 
a minha irmã, Adriana, em um bairro popular na zona metropolitana de Belém. Minha mãe cha-
ma-se Sonia Maria Palheta, é auxiliar de enfermagem e tem dois fi lhos. A Adriana é fi lha do seu 
relacionamento anterior ao meu pai. Meu pai chama-se Lourival Santiago Cunha. Ele não mora 
conosco, porém, sempre foi uma pessoa presente em diversos momentos de nossas vidas.

Meus avós maternos eram ribeirinhos. Meu avô morreu quando minha mãe tinha quatro 
anos de idade, fato que infl uenciou na vinda de minha avó, Dolores, para cidade. Aqui, ela 
começou a trabalhar como cozinheira e foi com essa renda que criou seus cinco fi lhos.

Minha mãe, antes de conhecer meu pai, trabalhava como servente em um hospital. Segun-
do ela, foi com incentivos do meu pai que resolveu fazer o curso de auxiliar de enfermagem, 
depois que eu nasci. Não conheci meus avós paternos e, sobre eles, meu pai evita falar.

Minha família é mais um exemplo do que já se tornou comum na atualidade. Uma fa-
mília chefi ada por uma mulher, ou seja, a mãe acaba assumindo um duplo papel de ser mãe 
e pai ao mesmo tempo, de prover material e afetivamente os fi lhos. Imagino o quanto isso 
deve ser difícil em alguns momentos.

Ensino fundamental
Comecei a estudar com cinco anos, dois anos depois de minha irmã, que começou com 

três anos. Lembro quando tinha quatro anos, via a Adriana ir para a escola e sentia muita 
vontade de estudar, isso talvez tenha despertado em mim o desejo de estudar. Minha mãe 
falava que eu era muito novo, mas depois de uns anos desconfi ei que seria decorrente de di-
fi culdade fi nanceira. Esse impedimento só serviu para aumentar minha expectativa, hoje, ao 
relembrar, percebo que foi até bom demorar um pouco, porque aquela vontade transformou-se 
em motivação e teve como conseqüência meu bom aproveitamento no primário. 

Meu primeiro contato com a escola foi em um colégio confessional chamado Nossa 
Senhora da Anunciação, que não era uma escola pública, tampouco particular, funcionava 
em regime de convênio com o estado. Era um ensino de qualidade a um custo baixo, que 
não passava de uma taxa simbólica. A qualidade do ensino a um preço baixo promovia uma 
grande procura por esse colégio. Na época da matrícula, a realidade assemelhava-se a de uma 
escola pública, com a formação de fi las enormes. 

A difi culdade para entrar aumentava a responsabilidade de quem já estudava lá. Uma das 
regras do colégio era que nenhum aluno podia reprovar mais de uma vez. Caso isso aconte-
cesse, ele perdia a vaga automaticamente. Até a quarta série, tive um bom desempenho, com 
boas notas e sempre sendo aprovado sem precisar fazer a avaliação fi nal.

1 Estudante de Ciências Sociais – UFPA / Campus Belém.
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Na quinta série, fi quei pela primeira vez de recuperação, fato que se repetiu na séti-
ma série. O ano de 1996, quando estava na oitava série, foi muito conturbado, pois minha 
mãe tinha dois empregos e passava mais tempo trabalhando do que em casa. Ela não tinha 
tempo para acompanhar meus estudos e a gazeta às aulas passou a ser uma constante, o que 
provocou a queda de meu rendimento. O resultado foi minha primeira e única reprovação. 
Esse fato abalou muito minha mãe, que decidiu me punir. O castigo seria estudar em uma 
escola pública.

Procuramos vaga em diversas escolas, mas tivemos difi culdades em encontrar alguma, 
principalmente para “aluno repetente”. Essa reprovação pareceu ter fi cado como uma marca 
que registra o mau aluno. Como o ano de 1997 já havia começado, restavam duas opções: 
ou fi cava sem estudar ou seria matriculado em uma escola particular. Ficar sem estudar é 
uma realidade comum no nosso bairro, muitos de meus amigos e até parentes desistiam da 
escola antes mesmo do ensino fundamental ou médio. Em casa, era uma exceção, minha mãe 
sempre lutou por nossa educação e, diferentemente da maioria de nossos vizinhos, ela não 
via a universidade como uma realidade distante da gente, por isso sempre nos incentivou a 
estudar. Essa valoração diferenciada que minha mãe dava ao estudo foi determinante para que 
tivéssemos uma trajetória escolar que se consolidacia com a formação em nível superior.

Ensino médio
O caminho que minha mãe escolheu foi me matricular em uma escola particular. Por 

sorte, ela conseguiu um desconto de 50% no Colégio Cearense, no centro de Belém. A partir 
daí, nossa situação fi nanceira começou a apertar bastante porque a única renda era o salário 
da dona Sônia e ela não admitia que nem eu nem a Adriana trabalhássemos enquanto não 
terminássemos os estudos. Mais um diferencial de minha mãe, pois era comum os jovens de 
nosso bairro trabalharem, até mesmo incentivados pelos pais. Considero que ir para um colégio 
particular foi um dos fatores fundamentais para meu ingresso na universidade. Na época, o 
Colégio Cearense era um dos principais preparatórios para vestibular de Belém.

A partir do meu ingresso num colégio particular, no centro da cidade, minha rede so-
cial mudou. Passei a conviver com pessoas de outras classes, indivíduos com perspectivas 
de vida muito diferente das pessoas que eu convivia na rua de casa. No Cearense, a situação 
de normalidade era terminar o ensino médio e fazer o vestibular. Enfi m, passei a viver uma 
cultura de efetiva valorização da educação escolar e, também, passei a entender melhor o 
valor que a minha mãe atribuía à escola. Chamadas de atenção, as cobranças e os incentivos 
constantes, feitos pelos professores.

No primeiro ano do ensino médio, minhas notas eram muito baixas. Eu sentava no fundo 
da sala e passava a maior parte do tempo conversando, o que irritava muitos professores. Só 
fui passar a dar valor ao esforço que minha mãe fazia para pagar o colégio em meados de 
1998, quando conheci uma menina chamada Kelly Cristine. Estudávamos na mesma sala e 
pegávamos o mesmo ônibus, fatos que contribuíram para o começo de uma amizade. Ela era 
muito diferente de mim, sentava nas primeiras fi las, tinha boas notas e era muito disciplinada. 
Dizem que os opostos se atraem e conosco não foi diferente, a amizade foi evoluindo...

Nessa época, eu tinha a mania de escrever sobre a vida, o amor e a política. Gostava muito 
de poesia. Os principais leitores de meus escritos eram meus amigos Madson Tiago, Marcos 
Azevedo e Suellem Monteiro. Certo dia, o Marcos e o Madson tiveram a idéia de pegar um 
de meus escritos, sem que eu soubesse, colocaram uma dedicatória no fi nal e pediram para o 
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professor ler. O bilhete foi passando de mão em mão até chegar ao professor, ele leu, era um 
desses poemas juvenis bem românticos, no fi nal, o Luis Otavio leu a dedicatória de Harley 
para Kelly, e a turma fi cou alvoroçada gritando: “Beija, beija, beija!”. A Kelly começou a 
lagrimar e eu, que sou do tipo determinado nas coisas que quero, caminhei até lá na frente e 
dei um beijo nela, em meio a aplausos e gritos da turma. Pareceu cena de novela.

Começamos a namorar, os amigos da Kelly estavam entre os melhores alunos da turma 
e alguns entre os melhores do colégio. Eu nunca gostei de me sentir inferior, por isso comecei 
a me dedicar aos estudos e em menos de um ano já havia superado todos eles. Acho que foi 
uma das grandes vitórias de minha vida estudantil, ver minha foto fi xada no quadro de avisos 
entre os dez melhores alunos do colégio. Esse fato me rendeu uma bolsa de estudos para o 
convênio. Se não tivesse conseguido essa bolsa, provavelmente teria saído do colégio, porque 
a mensalidade no convênio equivalia a um salário mínimo e meio.

No último ano do ensino médio, o dilema era escolher qual caminho seguir. Tinha 
dúvidas entre Letras, Matemática e Direito. Este último era o sonho de meus pais. Inscrevi-
me, então, em Direito, no vestibular de 2001, não passei, por pouco, assim como o Marcos, 
o Madson e a Kelly.

No ano seguinte, já havia concluído o ensino médio e a situação apertou um pouco 
mais, pois minha mãe estava com apenas um emprego. Dona Sônia aumentou os seus esfor-
ços para que não trabalhássemos enquanto não entrássemos na universidade, essa condição 
deveria nos colocar em melhor situação de disputa com os jovens de classe média e alta, que 
têm todo o tempo e as condições favoráveis para o estudo e para a conseqüente aprovação 
no vestibular.

Em 2001, não fi z cursinho e passei a estudar em casa e dava aula particular para ajudar 
nas despesas. Matriculei-me num intensivo em agosto desse ano, mas abandonei três meses 
depois. Minha passagem por esse intensivo foi importante porque eu fi z um teste vocacional 
com uma psicóloga. Segundo ela, minha preferência era a área de humanas, então me apre-
sentou alguns cursos, entre eles o de Ciências Sociais, que eu não conhecia até então.

Foi amor à primeira vista. Inscrevi-me, então, em Ciências Sociais, no vestibular de 
2002 da UFPA. Estudava esporadicamente em casa.

Felizmente, nesse ano passaram, além de mim, a Kelly, em Economia, e o Madson, 
em Farmácia. O Marcos passou no ano seguinte entre os primeiro lugares do curso de Far-
mácia.

Hoje, minha mãe sente uma grande satisfação, pois seus dois fi lhos cursam o ensino 
superior, já que minha irmã Adriana passou em Administração no mesmo ano.

A realização, portanto, não é pessoal, mas familiar. A situação em que vivemos, de 
uma família na qual os dois fi lhos cursam universidade pública, é uma situação completa-
mente diferente da norma das famílias de nosso bairro. Tal situação é resultado da valoração 
diferenciada que a educação escolar tinha em nossa casa, onde a experiência da reprovação 
era traumática, a escola pública (sinônimo de baixa qualidade) era castigo e o estudo tinha 
primazia em relação ao trabalho.
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Marília de Fátima Brasil Pereirareira11

Quem sou?
Meu nome é Marilia de Fátima Brasil Pereira, graduanda em Serviço Social, pela Univer-

sidade Federal do Pará. Magra e extrovertida, o dom da fala é minha principal característica, 
morena, estatura mediana, 22 anos. Sou nascida na cidade de Belém, localizada no estado 
do Pará, conhecida tradicionalmente como “Cidade das Mangueiras”. Durante a época da 
borracha foi à metrópole da Amazônia, devido ao grande crescimento urbano. 

Eu cheguei deixando minha marca, às 18h, do dia 17 de fevereiro de 1983, numa quin-
ta-feira de muita chuva, nasci de parto mais que natural, vim ao mundo através das mãos de 
uma parteira, na avenida Alferes Costa, bairro da Sacramenta, onde dei meu primeiro choro 
de muitos, pois sou muito chorona. 

Oriunda de bairros populares, precisamente Entroncamento e Sacramenta, minha infância 
e adolescência se resumem nesses dois bairros. Sempre fui diferente da população local, que 
não atribuía muita importância para os estudos e os meus amigos só pensavam em se divertir, 
como a maioria dos jovens que acham que o mundo gira segundo os seus desejos. 

Com o passar do tempo, comecei a querer algo que eles nem pensavam ou sonhavam, 
um curso superior, por exemplo, eu não queria ter uma vida semelhante à da minha mãe, 
que dedicou a sua vida ao comércio e não teve o seu trabalho reconhecido, como é o caso da 
grande parte da população. Queria algo que, olhando para a realidade, era difícil, mas não 
impossível: eu desejava ir mais longe, além da esquina, onde meus colegas e conhecidos se 
concentravam, com sonhos pequenos. Acredito que somos do tamanho daquilo que vemos, 
desejamos, idealizamos...

Atualmente, resido no conjunto Stélio Maroja, localizado no bairro do Coqueiro em 
Ananindeua, região metropolitana de Belém, faço quase que uma viagem diária para chegar à 
universidade. No conjunto, sou vista com olhos de admiração e desdém, o diferente incomoda. 
Eu lutei e sei que Deus deu o que mereci e o meu esforço e a minha dedicação começaram 
a ser recompensados.

Os meus pais
Eu não poderia começar a relatar minha trajetória de vida sem primeiro citar a pessoa 

responsável por grande parte do que sou – minha mãe, Alcina Maria Brasil Pereira, que desde 
cedo enfrentou a vida praticamente sozinha. Aos dois anos de idade, perdeu sua mãe (minha 
saudosa avó Maria de Nazaré Brasil Pereira, vítima de ruptura do útero, o que culminou em 
uma hemorragia fatal). Ela foi criada pela tia e não conheceu o amor de pai; aliás, meu avô 
nunca se importou muito com os fi lhos e isso refl ete ainda nos dias atuais, haja vista que, em 

1 Estudante do Curso de Serviço Social – UFPA / Campus Belém.
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sua família, não existe um ar familiar, mas, sim, um respeito obrigatório: ele é o pai e eles 
são os fi lhos; a tradição dita isso: “Pai é pai, não importa o que seja, faça ou diga”.

Não possuindo nem o primeiro grau, em virtude da necessidade de ingressar no mercado 
de trabalho ainda adolescente, ela sempre teve consciência de que estudar é fundamental, por 
esse motivo nunca se descuidou dos meus estudos. Ela procurava, a todo o momento, saber 
como estavam as minhas notas, o meu comportamento e quem eram as pessoas que faziam 
parte do meu circulo de amizade. Sua maior preocupação é me encaminhar na vida, para que 
eu jamais venha enfrentar as difi culdades que ela enfrentou.

Assim, por várias vezes, trabalhou em casa de família, em troca de um prato de comi-
da e um local para dormir. Tudo o que conquistou foi com muito esforço e com a ajuda de 
Deus, que, aliás, é a melhor ajuda. Ela batalha até hoje para propiciar uma vida digna para 
mim. Enfrentamos várias situações difíceis, como, por exemplo, desemprego, que por muito 
pouco não provocou atraso nos meus estudos, visto que o dinheiro fi cou curto e morávamos 
longe da escola, mas ela é o anjo enviado à Terra para cuidar de mim. Ela se esforçava muito, 
pois a vida lhe ensinou de tudo um pouco: então, ela fazia bicos, com o objetivo de não nos 
faltar nada.

À minha mãe, sou grata para sempre, nunca poderei retribuir tudo o que ela fez por mim, 
pois ela abdicou da própria vida em troca de propiciar uma vida digna para mim, trabalhando 
quase que de domingo a domingo, nunca deixou de ser mãe.

Pai? De fato, não sei o signifi cado dessa expressão. Bem, o seu nome é Almir do Socorro 
Teixeira Ribeiro; quando eu tinha 6 anos de idade, ele simplesmente “sumiu”, casou-se com 
a atual esposa dele, viveu e ainda vive como se ignorasse a minha existência “É o que ele faz 
de melhor, pois dar importância ao ser humano nunca foi seu forte”. Praticamente, eu não 
pude contar com a sua ajuda e a sua única participação no decorrer de toda a minha vida foi a 
fi nanceira, mas que fi que claro que isso só ocorreu porque minha mãe, no desespero para que 
eu não parasse de estudar na época em que ela fi cou desempregada (1998), teve que procurá-lo 
e praticamente o obrigou a me ajudar com o dinheiro do transporte. Mas essa ajuda era uma 
verdadeira “enrolação”, havia semana em que ele dava e, na outra, ele queria que eu fi zesse a 
“multiplicação dos R$ 10.00” e aquilo para mim era pior do que se eu estivesse pedindo esmola, 
pois sei que é natural uma pessoa estranha te negar ajuda, mas um pai, isso era um verdadeiro 
absurdo. Na verdade, é falta de maturidade, mas o que de fato entristece é que mesmo se ele me 
desse todo o dinheiro do mundo, ainda assim eu nunca saberia o que é o amor de um “pai”. 

Bem, essa foi a participação de meu “pai” em minha vida, para não dizer que sou ingrata, 
aprendi que ele é um exemplo que não deve ser seguido, acredito que o “homem”, quando 
fora criado, foi feito à imagem e semelhança do nosso pai celestial, mas o Almir ainda não 
entendeu o signifi cado dessa expressão. Contudo, sempre peço para que Jesus, meu único e 
verdadeiro PAI, em sua infi nita misericórdia, o abençoe grandemente. 

Meus irmãos
Não tive o privilégio de conviver com eles, pois somos fi lhos de pais diferentes e as 

difi culdades fi nanceiras de minha mãe culminaram em nosso afastamento, mas amo a cada 
um deles. 

No total, os meus amados irmãos são quatro: Marizane, que é a mais velha, tem 30 
anos de idade, mora com o pai (João) e é mãe de um dos meus bens preciosos, a minha linda 
sobrinha Mayra, a quem farei o que estiver ao meu alcance para ajudá-la, pois assim como 
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eu, ela também foi rejeitada pelo pai dela. Mas não é por causa disso que tenho um amor tão 
grande por ela, pois o seu jeitinho especial de ser, encanta; simplesmente, amo essa menina 
e também a mãe dela, que é linda, guerreira, boa mãe, amiga e... Não dá para falar dela, en-
frentamos muitas difi culdades juntas (ela, mamãe e eu), durante o período de sua gravidez. 
Como o pai dela não admitia ter fi lha mãe solteira em casa, passou todo o período de sua 
gestação conosco, em nossa casa, e nesse tempo a nossa mãe estava desempregada e as coisas 
estavam bem difíceis, mas superamos tudo, nós três juntas. 

Meu segundo irmão é o Samir, um branco com traços de negro, ele mora também com 
o pai dele, não tenho muita coisa para falar sobre ele, pois só agora começamos a ter um 
maior contato; mas posso dizer que ele é um típico namorador, “nunca” sabemos quem é sua 
namorada “ofi cial”. 

Seguindo a ordem, vem a Manuela, a loira da família; ela é formada em Letras, pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR), tem todo um jeito meigo de ser. Atualmente, 
ela também dedica a sua vida a buscar o SENHOR, pois a vida sempre mostra que sem a 
proteção de Deus estamos sujeitos a todos os males que nos rondam. 

Por último, Wendeu que é o mais novo de todos, ele mora com a minha tia-avó e é 
registrado como fi lho da minha mãe e do primo dela. É engraçado, pois o nome do pai dele 
no registro é Alcino, ou seja, o masculino de Alcina, no caso, minha mãe; meu irmãozinho 
fi cou registrado como fi lho do Alcino e da Alcina, não conheço ninguém que tenha os nomes 
dos pais praticamente iguais, com a diferença apenas na última letra. Em uma próxima opor-
tunidade, poderei falar com mais detalhes dos meus irmãos, pois nossos laços estão fi cando 
cada vez mais fortes.

As escolas
Morando de aluguel, passei por várias escolas, todo o ensino infantil, estudei no centro 

comunitário Parque Cabanagem, não recordo muito desse tempo, mas lembro que nessa época 
minha tia era presidente do centro.

Terminado o ensino infantil, fui remanejada para a Escola Cabanagem, localizada na 
passagem Aparecida, bairro do Souza, e estudei nessa escola até a metade da 3ª série. Lembro 
que, nessa época, odiava marchar e que, mesmo assim, desfi lei numa dessas comemorações 
de 7 de setembro, com uma pomba de isopor, e minha prima Fernanda, com uma pomba de 
verdade. O sol era escaldante e eu ainda tinha a responsabilidade de representar dignamente a 
escola – simplesmente, odiei, só de lembrar aquela roupa, a pomba era um horror! Eu pensava 
que não deveriam obrigar as crianças a marcharem – “para que isso?”, resmungava. 

Como tivemos que nos mudar e fui estudar na escola Sta Luiza, onde permaneci até a 
conclusão do ensino primário. Durante a minha passagem nessa escola, criei vínculos que 
existem até hoje, como é o caso da professora Helena, que para mim é um ser especial que 
ama a sua profi ssão e percebe quando um aluno não vai bem. Ela me ensinou que o respeito 
ao próximo é mais que importante, com ele cultivamos amizades sólidas e chegamos com 
honra ao nosso alvo. Lembro que ela exigia que os alunos se levantassem para dar bom dia 
a qualquer pessoa que fosse. Devido a sua exigência com os alunos, eu “morria” de medo de 
tirar uma nota baixa e a minha mãe ser chamada na escola; em conseqüência, meu boletim 
era um exemplo, somente notas altas!

Ainda hoje visito essa escola, procuro saber como são os alunos e me entristece saber 
que muitos deles não são assistidos pelos pais, alegando cansaço e falta de tempo para eles; 
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o mais revoltante é que esses mesmos pais arranjam tempo para beber e se divertir nos fi ns 
de semana, mas, o fi lho, a escola que tome conta.

Como a escola Santa Luzia naquela época não oferecia a 5ª série, tive que estudar no 
colégio Graziela Moura Ribeiro por dois anos, ou seja, da 5ª à 6ª série. Lá, enfrentei a minha 
primeira recuperação e, como boa “estreante”, fi quei logo em três matérias, porém, com muito 
esforço e medo de um castigo, fui aprovada. 

Recordo-me de uma prova de Educação Física, em que tivemos que criar uma coreo-
grafi a, eu pensava: “Como vou dançar, logo eu que nunca fora uma “pé de valsa”, era como 
se tivesse dois pés esquerdos e dançar era constrangedor”. Começamos a ensaiar e a amiga 
de minha mãe montou a coreografi a, era uma “House”; todos os dias nos reuníamos para 
ensaiar a tal coreografi a. Quando o grande dia chegou, eu quase não conseguia chegar à 
escola e, quanto mais me aproximava, mais nervosa fi cava. Como já não bastasse, a quadra 
estava em obra e a prova foi realizada no salão da escola onde todos se reuniam na hora do 
recreio. Não tinha como fugir, então, dei a cara para bater e não é que deu certo? Minha nota 
não poderia ser melhor: 10. 

Foi também no Graziela que conheci pessoas que, diferente de mim, já pensavam além 
das suas idades. Com 12 anos, eu só pensava em brincar e estudar, claro que por obrigação, 
mas as outras garotas não, só queriam namorar, falar dos meninos, contar suas peraltices para 
conseguir seus paqueras, inclusive o que faziam com eles, nesse contexto me sentia excluída, 
mas eu vivi essas relações, sem traumas. 

Aliás, foi por causa de um desses garotos que briguei com uma vizinha que estudava 
na mesma sala que eu, pois ela imaginava que eu era “afi m” de um garoto que ela gostava 
e prometeu me bater por causa disso. Eu nunca fui de brigar à toa, mas, diante da promessa 
de me bater, eu não pude agüentar. Brigamos, ela me arranhou no rosto e eu joguei-a na vala 
e bati com o cotovelo na boca dela tirando sangue; nesse dia eu me senti a “tal”, afi nal, eu 
não apanhei e saí com o sangue dela no braço. Quando minha mãe chegou, a “bronca” foi 
inevitável.

Nessa época, eu só fi cava sozinha e as pessoas ao meu redor eram vulgares, adoravam 
um “barraco”, uns se incomodavam com a vida dos outros, isso me incomodava muito. O mais 
chato eram as chantagens emocionais: “Se falares com fulano, eu não falo mais contigo”.“Ah! 
Agora tu és amiga dela!”. Tudo por motivos banais. Além disso, ainda existiam os comporta-
mentos de inveja, e como a minha mãe sempre lutou para me dar o conforto que estava ao seu 
alcance e zelava por mim, elas me rotulavam de “exibida”, querer ser melhor que os outros... 
Eu não dava atenção para essas situações e acabava dividindo as coisas com todos.

Como a casa onde morávamos apresentou problemas de estrutura, na verdade quando 
alugamos era verão, nada percebemos, porém, quando chegou o inverno, tínhamos uma 
verdadeira cachoeira em casa. Então, mudamos novamente de casa e, conseqüentemente, 
tive que ser transferida de colégio e fui estudar no Marechal Cordeiro de Farias e permaneci 
até o término do ensino médio. Foi nessa escola que encontrei minhas amigas Verônica e 
Thayanne; as duas são evangélicas e sempre falavam de Deus para mim, o que me ajudou 
muito na decisão de entrar para a religião protestante. Eu sei que o meu jeito às vezes diz ao 
contrário, mas eu não faço nada sem consultar meu único e verdadeiro pai.

Nesse colégio, enfrentei a minha única reprovação, fruto de problemas em casa, pois 
nesse momento a minha mãe fi cou desempregada e as coisas fi caram extremamente difíceis. 
Não consegui assimilar bem isso. Confesso que fui mesquinha (pois nada justifi ca uma re-
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provação). Passada a tristeza da reprovação, recomecei do “zero”, fi z o 1° ano novamente e, 
dessa vez, fui uma das melhores alunas da turma! Também, era repetente e tinha mais que a 
obrigação de obter um excelente aproveitamento nos estudos. 

Nesse ano, conheci a professora Valdísia, que ministrava aulas de Sociologia, disciplina 
de muita importância na decisão da minha vida acadêmica. Aliás, foi ela quem falou de uni-
versidade para mim, mostrando a sua importância, que as coisas não são fáceis e não devemos 
estar nesse mundo a “passeio”, pois ele é cruel para essas pessoas... Foi ela também quem 
despertou o fator desigualdade social para mim; antes eu encarava as coisas como normais e 
não são, comecei a observar que éramos desassistidos do poder público e que o ensino não 
tinha a menor qualidade, desde então comecei a encarar a vida de fato como ela é. Assim, 
procurava absorver ao máximo o conteúdo das matérias para poder enfrentar o vestibular e, 
de fato, não ser uma “mera” espectadora da vida.

Os vestibulares
Em 2002, tentei meu primeiro vestibular e, como eu admirava o trabalho da professora 

Valdísia, inscrevi-me no curso de Ciências Sociais, mas não me achava preparada, pois acabara 
de concluir o ensino médio e sabia que a escola pública não oferecia conteúdo necessário 
para enfrentar um vestibular, porém, tentei assim mesmo.

Como se esperava, não fui classifi cada nesse concurso, pois nunca fui boa para criar 
redações e, nesse ano, a UFPA adotou o sistema unifi cado, ou seja, prova igual para todos os 
cursos: eu passei apenas na primeira fase e, para minha surpresa, venci a redação!

Após, a minha não aprovação no vestibular, fi quei um ano decidindo o que fazer da minha 
vida: eu não sabia se procurava um emprego ou se tentava novamente o tão temido vestibular. 
Diante disso, resolvi conversar com minha mãe, que me orientou a tentar mais uma vez o ves-
tibular; falou que eu devia procurar um curso preparatório e que ela daria um jeito de pagá-lo e 
foi exatamente o que eu fi z – me matriculei no Impacto, meu primeiro colégio particular. 

No início, foi estranho, pois a maioria dos assuntos eu nem sequer tinha ouvido falar: 
matriz transposta, nematelminto, entre outros. Nesse ano, tive muitos contatos com pessoas 
de diferentes níveis, pelo fato de ser um curso popular, não era difícil encontrar pessoas da 
mesma camada popular que eu e que possuíam melhores condições econômicas que a minha, 
mas eram pessoas legais, que não te olhavam com indiferença. 

Nesse meio, conheci o Rômulo, um grande amigo que vem tentando aprovação no curso 
de Psicologia. Ele me ajudava nas matérias em que eu tinha mais difi culdade e, nos momentos 
onde o medo do fracasso tentava me rondar, era ele quem agüentava meus choros e lamentos, 
me dando a força necessária para continuar. Eu “tenho certeza que 2005 será o ano desse 
grande amigo, pois já está na hora de todo o seu esforço ser recompensado”. 

Nesse ano, tentei uma vaga para Letras, habilidade em Língua Portuguesa, porque a 
paixão pela literatura me conduzia a isso, apesar de odiar as normas lingüísticas, mas eu gos-
taria de fazer esse curso. Após um ano de negação de mundo e todo empenho voltado para a 
preparação do referido curso, vi meu sonho se acabar mais uma vez, pois fui desclassifi cada 
e a tristeza foi inevitável. Passada a decepção, fui verifi car a minha nota e, para o aumento 
da tristeza, não fui aprovada por menos de meio ponto – foi frustrante, um ano que escapou 
por entre “os meus dedos”. 

Então, decidi trabalhar e só começar outro cursinho no 2º semestre de 2004, porém, 
mais uma vez minha mãe interferiu e não admitiu que eu começasse a trabalhar, pois ela 
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tinha receio que eu perdesse a vontade de estudar. Entramos em acordo e resolvi procurar 
outro cursinho. Contudo, os de renome eram caros demais, mas estava decidida a estudar 
num dos melhores cursos preparatório; essa seria a minha última tentativa, ou eu passava ou 
adeus sonho acadêmico!

Nesse momento, lembrei de uma conhecida chamada Jaila que trabalha na câmara dos 
vereadores e, para meu espanto, um dos donos do curso onde queria estudar é vereador e ela 
conseguiu um ótimo desconto que não fugia do meu orçamento. Fui para o universo vestibu-
lares, no inicio eu estranhei e fi quei retraída no meu “canto”, mas com o tempo eu encontrei 
amigos do antigo cursinho e fi z novas amizades. 

Realmente a preparação nesse cursinho pré-vestibular era melhor em relação aos outros 
que havia participado, pois eles se preocupavam com o desempenho dos alunos. Transitar 
pelas dependências do prédio fora de hora era inadmissível; sair antes do horário do término 
das aulas, só era permitido com autorização do responsável; entrar nas salas de aula, só nos 
horários certos, ou seja, não tínhamos saída a não ser estudar. 

Esse período foi muito bom, visto que aprendi de fato a ser responsável, a valorizar o pró-
ximo, pois tínhamos os mesmos objetivos e não valia a pena “passar por cima dos outros”, ser 
individualista nessas horas é o mesmo que se jogar de um abismo – a humildade é o que conta. 

Um ano se passou e o cansaço já era visível... Eu não agüentava mais almoçar biscoito 
com guaraná, chegava tarde da noite em casa e, antes das seis da manhã, já estava arrumada 
para mais um dia de aula direto. 

No momento da inscrição no vestibular, fi quei em dúvida com relação ao curso, pois 
eu não sabia ao certo o que fazer. Eu tinha três opções: Ciências Sociais, Letras e Serviço 
Social. Não sei como explicar a escolha, mas acredito que o curso me escolheu, me inscrevi 
em Serviço Social. Minhas idas para a prova eram comparadas com uma guerra, levava tanta 
coisa para comer e assim aliviar o nervosismo, pois eu podia até não ter caneta para fazer a 
prova, mas o lanche eu tinha até para o fi scal, era tanto que eu não conseguia comer tudo e 
acabava dividindo com o fi scal logo após o término da “maldita”. Porém, no ano da minha 
aprovação, tornou-se a “bendita” prova. 

A aprovação
Eu esperava o resultado do vestibular para o dia 19 de fevereiro de 2005 e, assim, fi quei 

tranqüila dormindo, quando o meu primo me telefonou avisando que a UFPA liberaria o listão, 
que por coincidência ocorreu num dia após o meu aniversário – eu fi quei desnorteada... Lem-
bro que levantei, tomei banho e sai sem saber para onde ir, só tinha certeza que eu não queria 
escutar o tão temido “listão dos aprovados da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ”, pois 
estava com tanto medo de não ouvir o meu nome e mais uma vez me decepcionar; afi na, era 
a minha última chance, visto que eu não teria mais como pagar outro curso preparatório. 

Eu andei feito “turista perdido“ e acabei, não sei como, chegando na casa do Rômulo. 
Para se ter noção de como eu estava fora de mim, nem sequer lembrei de que ele também 
era vestibulando e acabei fugindo em vão; fi quei junto com ele escutando o listão e deixei a 
minha mãe sozinha em casa.

A minha agonia aumentava a cada estouro de foguete, a cada “Alô, alô, papai” e, prin-
cipalmente, “Alô, alô, mamãe”. Meu curso é o antepenúltimo do listão e ainda faltava muito, 
sentia o meu coração saindo pela boca, não conseguia controlar meus batimentos cardíacos; 
aliás, eu acreditava que teria um ataque do coração de tão nervosa que estava.
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Não foi preciso esperar tanto, minha tia ligou dando a grande notícia, a melhor que eu 
podia esperar: “Tu passaste”, foi o que ela falou. O chão nunca havia me faltado antes, mas 
nesse dia eu fl utuava de tanta felicidade, minha prima chorava de um lado e eu do outro não 
me continha de tanta euforia, eu só queria ver minha mãe e agradecer a ela por ter investido 
e acreditado em mim. 

Eu cheguei em casa graças à mãe do Rômulo, pois na saída de casa eu esqueci até de 
pegar dinheiro... Eu abracei e chorei muito quando vi a minha mãe; pude ler em seus olhos 
o quanto ela estava orgulhosa de mim. Comemorei a minha aprovação na casa da minha tia 
porque o fi lho dela também foi aprovado, foi maravilhoso! Todos os nossos conhecidos de 
infância estavam presentes nesse momento, não só pela festa, mas também porque sabiam 
da nossa luta. Nesse dia, até meu pai apareceu e, por alguns instantes, esqueci a mágoa e 
tudo foi festa... Lembro que ele chorou, não sei se de remorso ou de felicidade; espero que 
tenha sido pelos dois.

Quando a noite chegou, fui refl etir sobre o fato de ter sido aprovada no vestibular e 
me sentia leve, o mundo não estava mais sobre as minhas costas: o primeiro passo para a 
realização do meu sonho havia sido dado. Agradeci muito a Deus, pois sei que acima do meu 
esforço estava e ainda está ele me abençoando e guardando os meus caminhos.

 Hoje e o meu futuro
Hoje, divido o meu tempo entre a universidade e o aprendizado. Como nas outras 

instituições de ensino por onde passei, em que os professores esquecem o seu papel em sala 
de aula, ou seja, passar informação, apesar de eu reprovar essa atitude, procuro não fi car 
na dependência de algum ato deles para nós, estudantes. Acredito piamente no meu curso 
(Serviço Social) e me identifi co com a minha futura profi ssão. 

Eu sei que o que vale não é simplesmente detectar os problemas vividos pelo indivíduo, 
pela comunidade e pela sociedade... O importante é buscar soluções capazes de resolver esses 
problemas, como o estágio no Observatório Paraense, onde sou bolsista do projeto Conexões de 
Saberes, um diálogo entre universidade e as comunidades populares. Acredito profundamente 
que esse projeto tem tudo para dá certo em nossa cidade, haja vista que a UFPA é cercada por 
áreas de invasão e a população local é de fato nosso “alvo” a ser alcançado. 

No que tange à universidade, ainda não tenho muito a falar, pois ingressei no ensino 
superior neste ano (2005) e, no momento, os servidores e professores estão em greve e, tal 
como nas demais instituições de ensino público, a situação de descaso é a mesma, ou seja, 
a infra-estrutura é péssima, não temos assistência aos discentes, entre outros problemas 
enfrentados pelos alunos em decorrência do descaso das autoridades competentes frentes à 
educação de qualidade. Meus sonhos para o futuro não contarei agora, somente quando eles 
forem realidade... 

Meu outro olhar... 
A minha história de vida possibilita o conhecimento acerca de determinados fragmentos 

da realidade social brasileira e, em particular, da paraense. De um lado, evidenciei o impor-
tante papel que a mulher exerce nos casos de separação conjugal, ou seja, é ela que passa a 
assumir a responsabilidade com os meios de reprodução social dos fi lhos; de outro, reafi rma 
que o ingresso numa universidade federal se constitui uma das principais estratégias para 
a ascensão social e, portanto, para a melhoria de condições de vida, sobretudo para os que 
possuem uma situação menos favorecida economicamente. 
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Ao lado disso, mostrei o quanto é seletivo esse ingresso na universidade, principalmen-
te para os que estudam em determinadas escolas públicas, pois, em geral, não asseguram a 
qualidade do ensino sendo necessário, portanto, o investimento em cursinhos pré-vestibular. 
Mostra, também, o quanto o conteúdo de certas disciplinas infl uenciam no comportamento dos 
alunos e mudam a concepção de mundo, isso signifi ca dizer que a escolarização se constitui 
também um instrumento educativo, porém, contraditoriamente, este relato denuncia algumas 
normas autoritárias presentes nas escolas de ensino médio e fundamental, a exemplo, o fato 
de se tornar obrigatório o aluno marchar por ocasião das comemorações alusivas ao dia 7 
de setembro. 

No que se refere à situação familiar, a família do tipo nuclear (constituída pelo pai, mãe 
e irmãos) ainda se apresenta como um valor em nossa sociedade, tanto é que a difi culdade 
fi nanceira enfrentada pela minha mãe difi cultou a minha convivência entre meus irmãos, 
pois: “Eu não tive o privilegio de conviver com eles, pois somos fi lhos de pais diferentes 
e as difi culdades fi nanceiras de minha mãe culminaram em nosso afastamento, mas amo a 
cada um deles”. 

Assim, é visível que as marcas dolorosas impostas pela condição familiar extrapolam 
o aspecto econômico. Mesmo assim, a força interior e a responsabilidade da minha mãe 
foram imprescindíveis para que eu realizasse meu grande sonho que era o de ingressar na 
universidade.
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Monique Fernanda da Silva BonifBonifááciocio11

Em Santa Maria de Belém do Grão Pará, popularmente conhecida como Cidade das 
Mangueiras e, também, do Brega, do Tacacá, do Tucupi, do Remo X Payssandu, do Ver-o 
-Peso ou Lá em Baixo, da Baía do Guajará, de Eneida de Moraes, da saudosa Dona Cheirosa 
e de tantas outras coisas boas ou nem tanto, nasceu, no dia 11 de fevereiro de 1984, Monique 
Bonifácio, eu. Filha de Sebastião Bonifácio, motorista de carro forte e de Maria Dos Anjos, 
empregada doméstica, dona do lar, conselheira, amiga, manhosa... Enfi m, uma mulher múltipla 
e adorável como muitas outras.

Sou irmã de Patrick, o único varão dos fi lhos, de Dominique, que está vivenciando as 
típicas revoltas da adolescência, de Cristiane, a irmã mais velha, e de Dayane, que considero 
como minha grande companheira, pois desde a barriga da mamãe somos amigas. É! Sou 
gêmea e, por conta disso, já peço licença a ela para atribuir como meus alguns momentos 
que na verdade foram partilhados.

Moro, desde que nasci, no bairro do Condor, que considero um “ovo de galinha”, 
devido a sua diminuta extensão, no entanto, seu tamanho não condiz com sua fama, gran-
de, de bairro boêmio, devido a seus bares e motéis. Para mim, ele acaba expressando um 
resumo da própria mestiça Belém. Tem comida pai d’égua, que vos digam os freqüenta-
dores da churrascaria do Sabá e da peixaria do Careca. Quer ver beira de rio? Basta ir à 
praça da princesa, Princesa Isabel. Tem igreja universal, católica (São Judas Tadeu) e tem 
terreiros, e quantos! Tem palafi ta, viela, beco, baiúca, Porto da Palha, que diariamente 
atraca e despacha, pelo rio Guamá afora, canoas e barcos cheios de farinha d’água, açaí, 
goma de tapioca. 

Pois bem, foi nessa atmosfera que me criei. Quando criança, fui muito arteira, fazia parte 
de uma turma enorme na rua de minha casa, Gaiapós, que recentemente recebeu bloquetes, 
fechando, assim, um ciclo que passou por pontes sobre vala, barro, barro batido e, agora, 
fi nalmente, reinam os paralelepípedos. Mas volto para minha infância, quando me reunia 
com meus amigos da Gaiapós em zorra que não acabava mais. Brincávamos de pira-alta, 
pira-se-esconde, pira-cola, pira-maromba, pira-pega... Era pira que não tinha fi m e, ainda, 
tinham as cantigas de roda e as cirandas: Dona Sancha, Pai Francisco e, lógico, não podia 
faltar a Sapatinho Branco, momento onde todos se encarnavam (Ah!!! Tá, namorando!!!!), 
todas essas rodearam a minha infância querida, que deixou muitas saudades. O que vivi na 
infância acabou determinando o meu modo de ser, ratifi cando as teses psicológicas que afi r-
mam a importância dessa fase para toda a vida dos indivíduos.

Nesta época, ainda não pensava em vestibular, de fato, só sabia que ele existia por causa 
daquele comercial, que falava sobre umas tais de feras do vestibular. Minhas preocupações 

1 Estudante de História – UFPA / Campus Belém.
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eram outras e, na maioria das vezes, diziam respeito a brincadeiras, imaginações pueris. Mas, 
aos poucos, essas preocupações foram se apossando de mim. Vamos a elas.

O listão
Todos os anos, em Belém do Pará, milhares de pessoas fi cam tensas diante do rádio, 

esperando ouvir as seguintes palavras: “Vai sair, Vai sair!!! Tá saindo o listão da UFPA!!!”. 
Isto não foi diferente comigo. Na manhã do dia 22 de fevereiro de 2004, eu era uma, entre 
esses milhares de pessoas, de mãos trêmulas e geladas, que esperavam, ansiosamente, ouvir 
essas palavras, seguidas de seus nomes e de seus amigos. Eu precisava superar o funil educa-
cional, marca da educação brasileira, que faz da educação um instrumento de diferenciação 
entre os indivíduos e que reforça o individualismo e a meritocracia como valores orientadores 
das práticas sociais.

Lembro bem. Acordei cedo, coração não se agüentava em mim. Fui tomar banho e fazer 
café, dizem que acalma, né? Balela! Era domingo, mas meu pai tinha saído para trabalhar. 
Minha mãe estava calada, calma, como se já soubesse que a fi lha, ou melhor, as fi lhas iam ser 
aprovadas. A Dayane também não estava tão nervosa, acho até que estava tranqüila. Tinha 
praticamente certeza que o resultado ia ser positivo, devido ao grande esforço que fi zemos 
durante todo o ano. Porém, eu não estava tão confi ante. Tinha me dado mal na prova de física, 
estava com medo da redação, cheguei inclusive a afi rmar que não passaria, fato que rendeu 
até promessa à padroeira Nazarezinha, com todo respeito, feita, não por mim, mas por minha 
irmã, para garantir a minha aprovação.

Escutar o nome no rádio naquele momento não signifi cava apenas estar na universidade 
e ter coloral na cabeça, mas representava, também, o fi m de uma das etapas de uma longa e, 
por vezes, difícil caminhada. Era o fi m do pagamento das dramáticas mensalidades, mas, por 
outro, lado era o ponto fi nal de uma turma que já estava unida na luta há dois anos, que junta 
estudava, atentava a paciência da coordenadora do cursinho, dona Socorro, para ter aulas 
melhores e que, também, gazeteava, por diversas vezes, as aulas ruins; que se desentendeu, 
porém, logo tratou de se conciliar. Era a inevitável dispersão de uma grande turma de cursinho, 
por vezes, confi dente e divergente.

Escutar o nome no rádio era ouvir até a exaustão a marchinha do Pinduca (Alô, papai...), 
ouvir o estouro da pistola saindo da frente da minha casa, colocar orelha de burra e, também, 
ter coroado um ciclo que, sem eu saber ao certo, tinha começado há muito tempo, em casa, 
onde e quando a minha mãe introduziu minha alfabetização. 

Dona Dos Anjos, apesar de não ter muita instrução, pois parou de estudar na quarta 
série primária por diversos motivos, entre os quais o fato de morar numa localidade (interior 
do Acará) onde não havia, ou melhor, não há escolas que ultrapassem essa série e, também, 
por ter começado a trabalhar muito cedo em casa de família aqui, em Belém, não conseguiu 
conciliar estudo e trabalho, porque não tinha ninguém para realmente instruí-la, sendo cria-
da, como se costuma dizer, por ela mesma e Deus. Então, por conta disso tudo é que ela se 
preocupa tanto com o estudo dos fi lhos, para não passarem pelo que ela passou.

Assim, a aprovação no vestibular de uma pessoa oriunda das classes trabalhadoras 
assume um signifi cado social importante, representa o ingresso de um indivíduo, em função 
de sua origem social destinado aos trabalhos manuais, na academia, antes destinada à for-
mação apenas das elites brasileiras. Rompe-se um ciclo de reprodução de desigualdades e 
materializa-se o direito do trabalhador à escolarização em nível superior.
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Assim, quando fi z seis anos, dona Dos Anjos me matriculou no pré-escolar da Escola 
Monsenhor Azevedo, que fi cava próxima a minha casa. Nessa escola, afl oraram sentimentos 
diversos em mim. Primeiro, saudade e raiva, ambos sentimentos em relação à minha mãe 
(as pessoas são ambíguas), o primeiro por causa da ausência dela e o segundo por ela ter me 
deixado no meio daquele monte de estranhos. Quando esses estranhos se tornaram amigos, 
aprendi o signifi cado da solidariedade, porque, várias vezes, deixei de levar merenda e eles 
prontamente compartilhavam (era o Marcelino dando o suco para mim, eu oferecendo o suco 
para Adriana...). 

Nesse período, foi despertado em mim, também, o medo, nesse caso, mais especifi ca-
mente, da morte, devido ao acidente ocorrido com a minha colega Janete, que caiu de um 
degrau elevado da escada na hora do recreio, enfi m, não aprendi lá somente a juntar letras, 
formar frases, comecei a me desenhar como pessoa. Na concretude das diferentes relações 
que estabeleciam, fui fazendo a minha vida, na mesma medida em que ela foi me fazendo 
como indivíduo.

Como as aulas terminavam por volta das cinco e meia da tarde, de vez em quando dona 
Dos Anjos levava a gente para ver o pôr-do-sol na praça Princesa Isabel. A vista de lá é muito 
bonita, depois daquele mundaréu de água do rio Guamá, dá para ver algumas casinhas no 
meio daquele monte de arvores. Dali, daquela beira, sentindo o vento e vendo as canoas se 
afastarem lentamente, ouvíamos mamãe contar histórias misteriosas de seu tempo de menina, 
envolvendo cobras, botos, mapinguari e seus assobios.

A Escola Monsenhor Azevedo refl etia e refl ete a realidade da maioria das escolas pú-
blicas brasileiras, ou seja, sofre com a falta de investimentos e incentivo à sua manutenção 
e à formação continuada dos professores, isso acabava levando os alunos ao desânimo. Não 
foi diferente comigo. Estudava de maneira desleixada, não conseguia fazer a conexão do 
que estudava com a minha vida, enfi m, vivi o ensino desvinculado da realidade concreta. A 
escola, quando assim se apresenta, não motiva a aprendizagem e constitui-se um fardo para 
os indivíduos, particularmente aqueles das camadas populares.

Esse quadro começa a mudar, pelo menos em parte, quando (re)passei para a 5ª série. 
Eu e os meus colegas tínhamos receio dessa série. Falavam que ela era muito “puxada” e que 
só passaria o aluno que estudasse pra valer.

Passei para a bendita série e depois de um ano letivo inteiro retornei para ela. Pois é 
isso mesmo, reprovei! Poderia identifi car vários culpados: a escola, que não me estimulava; 
eu mesma, que não me esforcei para tentar compreender a matéria chata ministrada pela pro-
fessora de Português, mas, enfi m, não quero falar sobre possíveis culpados, pois, como diz 
Gramsciramsci22,, “Os fi lhos das classes trabalhadoras, em função das características de seu universo 
cotidiano, encontram maiores difi culdades para dar conta das ações materiais e simbólicas 
que a escola apresenta”.

Mas essa reprovação repercutiu na minha vida. Quando saiu o resultado em meu bo-
letim ostentando, em letras gigantescas, a palavra REPROVADA, senti um nó no peito, não 
somente porque estava me atrasando na escola e deixando de acompanhar meus amigos, mas, 
principalmente, devido à tristeza e vergonha que senti diante do olhar de desapontamento do 
meu pai e de tristeza da minha mãe. O fracasso do sistema escolar público do Brasil parecia 
o meu fracasso. Não só a mim assim pareceu, mas também à minha família. Por causa dessa 

2 GRAMSCI. Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. São Paulo: Cortez, 1991.
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reprovação, passei um ano de inferno, por conta das cobranças de meu pai, as quais se inten-
sifi caram depois que um vizinho nosso passou no vestibular, então, de vez em quando, o seu 
Sebastião disparava: “Tá vendo? O menino passou no vestibular e tu não passaste para a sexta” 
ou “Tu está estudando pra ti, não pra mim” ou “Sabe o que te estraga? É essa televisão”.

Meu pai é uma fi gura engraçada. Durante muito tempo nos desentendemos, por mo-
tivos que não convêm tratar agora, mas, apesar de ele não estar tão ostensivamente ao meu 
lado, como minha mãe, nessa caminhada que me levou a estar com dor de barriga do lado 
daquele rádio em 22 de fevereiro de 2004, tenho que ressaltar que me apoiou, só que da 
maneira dele. 

Por exemplo, meu pai é viciado em música, sem discriminação de estilo e cantor, ou 
seja, ele é do tipo que escuta tudo, e muito, e alto, considero como seu principal lazer e durante 
esse período ele escutou musica, lógico, mas maneirou, surpreendentemente, pelo menos na 
intensidade do som. Por causa dele, que chegou chorando do trabalho, por volta das três da 
tarde, e que foi direto para o som, essa música, que foi oferecida em alto e bom som, fi cou 
eternizada em minha memória e representa um pouco do que eu sou:

Eu já passei por quase tudo nessa vida

Em matéria de guarida espero ainda minha vez

Confesso que sou de origem pobre

Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez

E deixa a vida me levar (vida leva eu)

Deixa a vida me levar (vida leva eu)

Deixa a vida me leva (vida leva eu)

Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu

Só posso levantar as mãos pro céu

Agradecer e ser fi el ao destino que Deus me deu

Se não tenho tudo que preciso

Com o que tenho vivo

De mansinho, lá vou eu

Se a coisa não sai do jeito que eu quero

Também não me desespero

O negocio é deixar rolar

E aos trancos e barrancos, lá vou eu

E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu

E deixa a vida me levar... 

 Voltando da digressão para a reprovação, quando pude perceber o quanto de perspectiva 
estava sendo depositado em mim e nos meus irmãos, para “vencermos” na vida, para termos 
uma vida melhor do que eles (pai e mãe) tiveram ou, simplesmente, para sermos felizes. 
Entendi que sobre nós repousavam as esperanças de superação de um histórico familiar de 
baixa escolarização e, assim, a aprovação no vestibular signifi caria a ascensão de toda uma 
família. 

Então, a partir daquela reprovação, assumi mais responsabilidade frente à escola, 
com mais compromisso, mesmo continuando a achar o conteúdo dado bastante desconexo, 
algumas aulas terríveis e fi cando com uma notinha ou outra vermelha por conta de algumas 



Universidade Federal do Pará     71     

distrações e pequenas confusões, as quais eram nada mais, nada menos, que sintomas da 
primeira “paixonite” crônica que peguei, quando tinha doze anos, mas que não me causou 
grandes danos.

Estudei no Monsenhor do pré-escolar à 8ª série e, certamente, continuaria nele se outras 
séries fossem ofertadas, afi nal, estava mais que ligada afetivamente aos amigos, com quem 
direta ou indiretamente estudei, com os servidores (dona Clarinda e seu Elias) e com alguns 
professores que, aos poucos, se tornaram, também, colegas (particularmente, os professores 
Paulo Costa e Ribamar Farache). Mas, como não havia jeito, tive que pensar onde faria o 
ensino médio. 

Decidi não fazer prova de seleção para nenhum dos colégios públicos considerados de 
melhor qualidade, como Paes de Carvalho, Orlando Bitar ou Escola Técnica Federal, atual 
CEFET, como muito de meus amigos fi zeram. Optei pela Escola Estadual Edgard Pinheiro 
Porto, que, como o Monsenhor, fi cava perto de minha casa. Nele, encontrei um corpo de di-
retores que representava o descaso com o ensino em pessoa. Eram, diretora e coordenadora, 
descompromissadas com a aprendizagem e com o desenvolvimento dos alunos. Eram ausentes, 
arrogantes, mal-humoradas e se escondiam atrás de uma postura autoritária e distante dos 
alunos. No ensino médio, descobri, também, amigos para a vida toda, como a minha querida 
“trigêmea”, Nádia, com a qual passei a constituir uma fraterna relação, entre as muitas que 
tive e tenho.

Um dos motivos que fi zeram eu ir para a Escola Pinheiro Porto, foi o fato de que, ao 
invés de eu gastar dinheiro com ônibus, poderia usar para pagar a mensalidade de um cursinho 
popular de reforço para o PRISERISE33,, que funcionava aos sábados e domingos nas dependências 
do Colégio Orlando Bitar. Fiquei sabendo sobre ele, através das conversas com os amigos da 
rua, que aos poucos foram deixando guardadas nas lembranças aquelas imaginações e idéias 
pueris, para tratar de assunto de “gente grande”.

No cursinho de reforço, onde fi quei dois anos, conheci muitos professores, os quais para 
mim eram exemplos de profi ssionais. O professor Carlos Lemos, de Biologia, se desdobrava 
para manter o cursinho organizado e ministrava uma aula tão pai d’égua, que dava gosto de 
ver. Minha “irmã trigêmea”, a Nádia, dizia que ele era a cara do Osvaldo Cruz. Tinha tam-
bém a professora Sheila, de História, que me inspirou na escolha da minha profi ssão. Pois é, 
ainda tinha essa, queria prestar vestibular, mas não sabia para quê. Essa professora começou 
a mostrar um jeito de dar aula que até então para mim era desconhecido, por meio de fi lmes, 
revistas, além do que a aula dela era interessante e prendia a minha atenção.

Quando eu e minha irmã passamos para o terceiro ano, decidimos procurar outro cursinho 
que acompanhasse o conteúdo do vestibular da Universidade Federal do Pará e que também 
ofertasse aula durante todos os dias da semana e não somente aos sábados e domingos, como 
ocorria no cursinho que freqüentávamos. Então, recorremos aos poucos recursos fi nanceiros 
familiares e nossa mãe arcou com as despesas. Ela dizia que acreditava em nossas opções.

Eu ainda não sou mãe, mas, ao ver a minha, percebo que o ditado “ser mãe é padecer no 
paraíso” é verdadeiro. Durante a minha caminhada rumo à universidade, ela esteve caminhando 
ao meu lado, acordando altas horas para fazer mingau, se informando sobre as provas, dando 
um abraço e perguntando, com um olhar preocupado, se estava tudo bem. 

2 PRISE é um processo seletivo seriado, promovido pela Universidade do Estado do Pará, onde o candidato faz 

uma prova de um conteúdo especifi co a cada ano.
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Outra decisão que tomei, nesse período, foi deixar a Escola Pinheiro Porto e ir para 
uma escola que fi casse próxima ao novo cursinho que ia começar a fazer. Mas não foi tão 
fácil encontrar outra escola e por pouco não fi quei sem estudar em 2002. Soube pelo meu 
amigo Eduardo que ainda havia vaga na Escola Estadual Camilo Salgado, situada no bairro 
do Jurunas, no período noturno. 

Confesso que fi quei com receio, ou melhor, com medo mesmo, porque nunca tinha 
estudado à noite e nem no Jurunas, que carrega um estigma de ser violento. Hoje percebo 
que é igual a qualquer parte de Belém, guardadas algumas peculiaridades, como o fato de 
ser o bairro-sede da mais famosa escola de samba de Belém, a empolgante “Rancho Não 
Posso Me Amofi nar”, que deixa de alguma forma os jurunenses no compasso do samba no 
ritmo da cuíca. Foi dessa forma o meu último ano de ensino médio e a minha passagem pela 
Escola Camilo Salgado. 

Como em todo começo, senti um frio na barriga e uma certa ansiedade, mas paulati-
namente fui conhecendo os colegas de sala e essas sensações foram se dissipando, dando 
lugar a um sentimento de companheirismo e de camaradagem. As pessoas estranhas se 
transformaram em verdadeiros colegas, como a Gildaci, o Wagner, a Juci, a Franci, a Erica, 
todos jurunenses da gema. Chegamos, inclusive, a fazer uma festa à fantasia, muito legal, 
inspirada nos movimentos culturais dos anos 50 a 80, mas falhamos no quesito criatividade 
para escolher a fantasia, pois a sala fi cou cheia de Wanderléias.

Durante esse período, fi z cursinho à tarde e, assim que terminava a aula, seguia para o 
Camilo. Era uma correria, chegava em casa por volta das dez da noite. Recordo com saudade 
desses colegas, que, mesmo sem saber quem eu era direito, torciam por mim francamente.

Esse cursinho popular que freqüentei paralelo ao Camilo tinha uma equipe de Geografi a 
e História muito boa, que, sem dúvida, também, infl uenciou na minha escolha do meu curso, 
que é História. As discussões que geravam aguçavam a atenção de todos. Eu fi cava meio 
perplexa com o senso crítico deles, isso é explicável, pois como estudei a vida inteira em 
escola publica estava, infelizmente, acostumada a ver os professores dessas disciplinas passa-
rem questionários enormes e pedirem para que os alunos, como marionetes, os decorassem. 

Apesar de ainda não compreender a dimensão do que se passava, aquelas aulas serviram 
como inspiração para uma prática docente refl exiva, diferente do ensino tradicional e apático 
com que estava acostumada. Por isso, quando vi a metodologia dos professores do cursinho, 
fi quei entusiasmada e inspirada, além do mais, um tal professor de Geografi a serviu como 
inspiração para mim em todos os sentidos. Vocês estão entendendo? É isso mesmo, ele era, 
simplesmente, um deus grego dos trópicos. Era muito engraçado ver a sala aos sábados, em 
pleno meio-dia/uma hora, horário da aula dele, cheia de meninas, que, como eu, se perdiam 
ao olhar para aquele professor, que era lindo, sensível, inteligente, tocava violão e, entre um 
exercício e outro, fi cava assobiando algumas músicas.

Deixando o meu querido professor de lado, nesse primeiro ano de cursinho, não consegui 
sanar todas as difi culdades decorridas de anos de ausência de um ensino de boa qualidade, 
com isso fui reprovada no vestibular do ano de 2003.

Eu, Dayane, Luciana, Letícia, Edson, Marisa e Nadia (eis os integrantes da minha tur-
ma) fomos à procura de um cursinho com mais estrutura, mas que tivesse uma mensalidade 
acessível. Conseguimos vaga para o turno da tarde, o que nos deu a certeza de vencer.

Por isso, escutar o meu nome no rádio representou a recompensa a todas as noites mal 
dormidas, as refeições mal feitas, as diversas caminhadas até a escola, por falta de dinheiro 
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do “busão”, signifi cava pôr o fi m da angústia que já se arrastava, desde o momento em que 
a televisão passou a anunciar aquela bendita chamada informando que “a UFPA, segundo a 
coordenadora do Departamento de Vestibular Célia Brito, ia liberar o listão”.

Escutar o nome era começar uma nova fase, meio diferente da que presencio hoje na 
universidade, que considero, assim como a escolas públicas que experimentei, deconectada 
da realidade que a cerca e que, pior, não parece fazer grande esforço para mudar tal situação. 
Ouvindo o meu nome no rádio, sabia que entraria numa universidade que enfrenta problemas, 
mas não imaginei a dimensão desses e que esta instituição, que tem objetivo de produção e 
difusão do saber, praticasse exatamente o contrário, sendo obscurantista, camufl ando projetos, 
vendo mestres egoístas, preocupados, na maioria das vezes, somente com suas pesquisas. 

Uma universidade que não se compromete com a inclusão, já que ela não se importa 
com a diferença socioeconômica existente entre os seus discentes. Já perdi a conta das vezes 
que meu amigo Alexandre teve que tirar xerox, para mim, ou quantas pessoas me pediram 
dinheiro para almoçar no Restaurante Universitário. É, na escola superior, os trabalhadores 
também não encontram as condições favoráveis para a sua permanência.

Jamais imaginei, ao ouvir meu nome no rádio, que uma sensação de frustração fosse 
tomar conta de mim.
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Odair José da Conceição de Jesuse Jesus11

Sou Odair José da Conceição de Jesus, fi lho de Maria das Graças e Manoel José. De cor 
parda, 33 anos, me defi no como uma pessoa humilde, solidária, tímida, sorridente e preocupada 
com o aumento da violência e do desemprego que atinge, principalmente, as famílias mais pobres, 
as quais enfrentam sérias difi culdades em dar uma educação de qualidade a seus fi lhos.

Meus pais se conheceram na brincadeira folclórica do Boi-Bumbá Estrela Dalva, boi 
de grande tradição no bairro do Guamá, criado por moradores desse que é um dos bairros 
mais populosos de Belém, onde me criei e moro até hoje. É um bairro rico em cultura popu-
lar que continua valorizando suas tradições culturais presentes nas quadrilhas juninas e nos 
bois-bumbá.

Comecei a estudar aos dez anos de idade, na Escola Externato Batista. Meu atraso 
escolar foi motivado pelas brigas que meus pais, separados, travaram em torno de minha 
guarda. Com o tempo passando, a decisão coube a minha avó, que pegou meus documentos 
e me matriculou na citada escola.

A separação de meus pais ocorreu em virtude do alcoolismo de meu pai, que minha 
mãe não mais suportou, decidindo mudar de bairro. Assim, eles não viviam juntos sendo os 
seus encontros raros, em particular, na época junina.

Nas séries iniciais da educação infantil, eu era um bom aluno, não que tivesse uma inte-
ligência acima da média, como muitos achavam porque respondia a quase todas às questões 
que as professoras me colocavam, mas por ser o aluno mais velho da turma. Acredito que 
tinha mais desenvolvidas algumas funções mentais necessárias ao aprendizado.

No Externato Batista, os pais dos alunos pagavam uma pequena taxa mensal, pois era 
uma escola confessional conveniada com a prefeitura de Belém. Mesmo assim, minha avó 
pagava todas as mensalidades no fi nal do ano, já que, como zeladora de sepultura do cemitério 
Santa Izabel, era nessa época que entrava um dinheiro extra.

Meus colegas de turma eram praticamente os meus primos Elielson e a Maiana, que 
estudaram comigo até a 3ª série, mas desistiram de estudar em virtude de não adaptação ao 
ambiente escolar. Eles preferiam fi car brincando a irem à escola. Essa situação é reveladora 
das difi culdades que o sistema público de educação tem para promover a integração entre as 
crianças e as escolas e de cumprir a sua primeira função: fazer com que a criança aprenda a 
gostar de estudar e identifi que a importância da escola.

Também tinha como colega de turma o Vado, fi lho de um trafi cante do bairro. O Vado 
não gostava muito de estudar porque também não se sentia atraído pela escola. Quando ti-
nha maiores difi culdades nas tarefas escolares eu sempre o ajudava, não por medo, mas por 
conhecê-lo anteriormente quando ia comprar açaí perto de sua casa.

1 Estudante de Economia – UFPA / Campus Belém.
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Nós viramos grandes amigos, eu o ajudava nos exercícios e ele me trazia merenda, assim 
fui aprendendo a ganhar por meio do hábito de estudo, enquanto ele aprendia a reproduzir a 
“relação de tráfi co”. O Vado deixou de aproveitar uma grande oportunidade de se desenvolver 
intelectualmente e construir uma trajetória de vida legal, ele poderia ter aproveitado o fato de 
sua família ter uma renda elevada em relação às demais famílias do bairro. Ele direcionou o 
seu potencial para a criminalidade. 

Impressiona até hoje, também, o fato de o ambiente cultural e as famílias não estimula-
rem sufi cientemente as crianças a permanecerem na escola. O que me faz refl etir se, de fato, 
a escolarização é um valor fundamental para parcela do povo pobre de nosso país.

No ensino fundamental, estudei na Escola Estadual Paulo Maranhão, na qual passei por 
diversas experiências que serviram para que eu soubesse trilhar pelos caminhos que possibilitas-
sem um futuro melhor. Nessa época, a escola era marcada pela violência de alunos pertencentes 
às gangues rivais do bairro, e, várias vezes, presenciei brigas entre jovens na frente da escola.

Se, por um lado, a escolarização não era um valor introjetado pela população do bairro, por 
outro lado, a criminalidade e a violência estavam perto de todos nós e eram assumidas “natural-
mente”. Esse era o ambiente que formava os milhares de crianças e jovens do bairro do Guamá.

Embora a Escola Paulo Maranhão não fosse uma escola de muita qualidade, havia 
muitos professores comprometidos em mudar a realidade da escola diante da sociedade que 
a discriminava por estar localizada numa área considerada violenta.

Quando estudava no Paulo Maranhão, tinha um desempenho apenas regular, por duas 
razões: havia muitos professores descomprometidos com suas obrigações de docência, pre-
judicando a relação ensino-aprendizagem e provocando o meu desinteresse com os estudos. 
Estava atraído e envolvido com as gangues, que eram mais “lúdicas” e ocupava a maior parte 
do meu tempo. Cheguei a dormir todo o horário da tarde na cadeira da escola.

Meu envolvimento com as gangues de rua começou quando, com um comportamento típico 
de adolescente, senti a necessidade de me integrar com as pessoas que já faziam parte do meu círculo 
social. Para mim, aquela postura rebelde era uma maneira de ser identifi cado como um adolescente, 
de ser reconhecido por muita gente, com uma imagem negativa ou positiva, não importava. Para 
nós, o desejo de reconhecimento social nos levava à transgressão e à marginalidade.

Não me lembro bem quando saí das gangues, mas, sem dúvida, os motivos foram 
relacionados à preocupação de minha família, pois todos percebiam os riscos que eu corria, 
principalmente o perigo de morte ou de consolidação de uma trajetória pessoal ligada ao crime. 
Os valores repassados pela família foram fundamentais para a reorientação da minha vida.

O reconhecimento da importância da escola como mecanismo de ascensão social, nessa 
época, era ainda inexistente porque pensava somente em aproveitar os momentos de lazer e 
diversão. Sendo integrante de gangue, queria liberar minha energia em situações perigosas. 
Para mim, a escola era perda de tempo, pois não acreditava nela e nem reconhecia a sua utili-
dade. Porém, não deixava de ir para não perder a bagunça que eu e meus colegas fazíamos.

Na 7ª série, o professor Nicolau tornou-se o maior incentivador para que seguíssemos 
estudando, ele sempre falava que os estudos eram um dos instrumentos centrais para os pobres 
saírem da escuridão da ignorância.

Completei o ensino fundamental com muitas difi culdades em aprender matemática, mas 
passava com facilidade em história e geografi a.

Sempre no fi nal de ano tinha que me dedicar aos estudos para poder passar de ano, 
pois precisava tirar notas altas em várias disciplinas. Eu conseguia passar de ano com muito 
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esforço. Desse jeito, fui levando o ensino fundamental, correndo todo tipo de riscos e sem ter 
certeza do ponto de chegada, tendo completado esse nível sem repetir o ano.

Chegando ao ensino médio, comecei a pensar de fato em meu futuro, pois tinha chegado 
tão longe em comparação aos meus familiares e amigos de onde moro. Enxerguei perspecti-
vas que nunca tinha percebido, percebi que meus familiares depositavam confi ança em meu 
potencial para os estudos e vislumbravam a mesma trajetória de sucesso que alcançara meu 
tio Carlos, o único da família a ter cursado universidade e que era empregado em uma grande 
fi rma de Belém e professor de um grande colégio privado. Meu tio Carlos morreu e o sonho 
de dar uma vida decente para os parentes foi transferido para mim.

No ensino médio, minha trajetória foi menos sofrida que no ensino fundamental, porque 
tinha motivos pessoais e familiares para acreditar naquilo que o professor Nicolau defendia, 
que a escola deveria ser aproveitada como instrumento para que os pobres possam alcançar 
uma condição de vida mais favorável.

Com o avançar dos estudos, comecei a acreditar que por meio deles a gente pode mudar 
as condições sociais mais adversas. Estudava com afi nco, mas confesso que não era “CDF” 
e nem tirava notas boas toda vez, muitas vezes apareciam notas vermelhas. No dia de prova, 
quando eu sabia a matéria, resolvia as questões e em seguida passava “cola” para os meus 
colegas que fi cavam no fundão da sala, acho que esse sentimento de coletivo foi a coisa boa 
que as gangues me deram.

Na primeira vez em que fi z vestibular, foi para o curso de Geografi a da UFPA – Univer-
sidade Federal do Pará. Mesmo não me sentindo preparado e sendo pressionado pelos parentes, 
fui fazer com esperanças na baixa concorrência do curso, porém, não consegui passar. No ano 
seguinte, fi z para Direito por me sentir um pouco mais preparado e por estar estudando, pela 
primeira vez, em um cursinho particular, de onde vinha a crença de que poderia ser aprovado 
no curso de Direito, mas não consegui novamente.

No ano de 2000, a minha madrinha, que se chama Priscila, teve um papel importante em 
meus estudos, porque acreditou na minha perseverança e forneceu os subsídios fi nanceiro e moral 
que me motivaram para encarar mais um vestibular. Nesse ano, estava fazendo um cursinho que 
pode ser considerado de boa qualidade. Tinha a certeza de que uma vaga do curso de Adminis-
tração seria minha, uma vez que me sentia mais bem preparado e não haveria mais desculpas 
para não passar. Afi nal, estudei muito, a ponto de ensinar a meus colegas de cursinho.

No dia em que saiu o “listão dos aprovados”, meus familiares prepararam uma grande 
festa, que foi novamente frustrada por não ter conseguido passar pela terceira vez. O desâni-
mo tomou conta de mim porque alguns de meus colegas do cursinho que eu havia ensinado 
conseguiram passar. 

Acho que esse ano foi um dos mais tristes e sofridos dos anos em que prestei vestibular, 
pois tinha me esforçado bastante e deixado várias pessoas que torciam por mim infelizes. 
Pesava a responsabilidade de carregar as expectativas de muita gente e de não corresponder. 
Estava decidido a não mais estudar, estava cansado de anos de muita luta e nada de vitória. 
O acúmulo de frustrações me passava um sentimento de perdedor, de uma pessoa incapaz.

A força para continuar tentando a aprovação do vestibular vinha de meus familiares 
que fi cavam mais tristes do que eu quando não conseguia passar. Também minha madrinha 
me falava coisas que me animavam e que elevavam a minha auto-estima. Mesmo sabendo 
que 2001 seria um ano em que a dedicação dos estudos não poderia ser a mesma dos anos 
anteriores, voltei a estudar em um cursinho popular do bairro.



Universidade Federal do Pará     77     

Nesse cursinho, a mudança de professores era uma rotina, assim como a ausência dos bons 
professores na reta fi nal, o que comprometia a preparação dos vestibulandos que muitas vezes 
chamavam a coordenação do curso para reclamar do desinteresse e do descaso com o pagamento 
dos professores que preferiam os cursinhos que honravam com os seus compromissos. Aquela 
situação irresponsável deixava meus colegas irritados e preocupados, porque os desanimavam 
pelo simples fato de muitos deles estarem fazendo cursinho pela primeira vez.

Estava tranqüilo quanto àquela situação, até porque já presenciara a mesma no ano em 
que fi z vestibular pela primeira vez, no entanto, orientava os meus colegas a cobrar os seus 
direitos junto à direção do cursinho e que alertassem sobre a possibilidade de não pagamento 
da mensalidade.

A porcentagem de classifi cados de alunos do cursinho para a segunda fase da Univer-
sidade do Estado do Pará e da Universidade Federal do Pará foi considerada boa, superando 
as expectativas de seus dirigentes; no entanto, a falta de professores de Literatura e Química, 
próximo à segunda fase, nos levava a desacreditar em nosso êxito.

Na segunda fase UEPA, o curso Formação de Professores, que na primeira fase tinha 
uma concorrência de 13 alunos para uma vaga, diminuiu para 5 a concorrência, fazendo com 
que eu fi casse mais tranqüilo. No dia da prova, esqueci todas as minhas decepções pensando 
apenas em situações positivas que pudessem me transmitir uma sensação de tranqüilidade, 
já que havia me preparado psicologicamente para um novo fracasso ou sucesso, porém, a 
experiência de vestibulares anteriores não me imobilizava.

O resultado fi nal saiu em uma segunda-feira de fevereiro, no ano de 2001, época do ano 
em que chove bastante em Belém. Onde moro, quando chove, fi cam algumas poças de água 
espalhadas por toda a rua. Nove e trinta era a hora provável de divulgação do listão dos aprovados, 
quando começou a sair, só meu pai e eu ouvíamos o rádio. Quando saiu meu nome, a minha 
reação foi de um louco correndo pela casa, em seguida não contive a alegria e me joguei em uma 
poça de água suja, cheia de pedra e vidro, o que me deixou ralado nos braços e nas pernas. 

Na UFPA, prestei vestibular para o curso de Economia e como havia passado na UEPA 
a tensão fi cou menor, porém, a seriedade parecia essencial para fazer uma boa prova. No dia 
da prova, ao sentar na sala, comecei a pensar sobre a solidão que o vestibulando sofre quan-
do está realizando a prova, porque não há ninguém que o possa ajudar, só há ele e a prova, 
mesmo sabendo que familiares, vizinhos e amigos estão torcendo por você.

A classifi cação fi nal da UFPA sairia em um domingo de carnaval e eu, com medo de 
ouvir o resultado, aceitei um convite de colegas de minha rua para ir ao município de Co-
lares, onde, no dia da liberação dos classifi cados, acordei bem cedo, mas ainda um pouco 
embriagado, pois tínhamos ido a uma festa. Ao sair meu nome, meus colegas começaram 
a jogar de longe os ovos com força que chegava a doer quando pegava em minha cabeça. 
Aquele barulho acordou os membros da casa e as outras pessoas que foram passar o fi nal de 
semana naquele município.

Ao telefonar para meus parentes, verifi quei que eles fi caram aborrecidos por não estar em 
casa e exigiram que eu viesse embora, pois queriam comemorar comigo aquele momento tão 
esperado e que não era somente meu. Ao chegar em Belém, à tarde, a comemoração que tinha 
sido iniciada em função da aprovação do Rogério, que mora em minha rua, continuou.

A minha madrinha Priscila teve um papel fundamental nos estudos, pois quando com-
pletei o ensino médio não me sentia preparado para prestar o vestibular. Ela me deu o apoio 
moral e fi nanceiro para que enfrentasse os obstáculos que viessem pela frente.
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O tio Carlos foi a grande fonte de inspiração para eu não desanimar do meu objetivo que 
era passar no vestibular porque tinha sido o primeiro de sete irmãos a ingressar na universidade. 
Para nós da família, ele era o modelo de pessoa, cheio de vontade e dedicação, que atingiu suas 
metas na vida e que, mesmo enfrentando inúmeras difi culdades, conseguiu se formar. Ele era o 
espelho para tentava seguir seus passos, prestava atenção em seus conselhos aos sobrinhos para 
não deixarem de estudar, acreditava que através dos estudos podemos vencer na vida.

As pessoas que moram nas proximidades da UFPA sempre questionam a participação 
social da universidade no sentido de promover justiça social e cidadania, porque, de fato, elas 
não conseguem se aproximar da instituição, que, por seu lado, não consegue se aproximar das 
mesmas, para efetivar políticas que atendam às demandas dessas comunidades desprovidas 
de políticas públicas efetivas.

As comunidades reclamam e sentem a ausência da universidade na prestação de servi-
ços básicos, que bem poderiam diminuir o sofrimento de pessoas que precisam, por exemplo, 
de orientação jurídica e médica; enquanto a universidade desconhece a realidade dessas 
comunidades para poder trabalhar conforme as necessidades reais dos seus moradores.

Acho que a universidade tem uma grande importância na valorização da educação como 
um instrumento de mudanças signifi cativas de pessoas que acreditam em seu potencial. Na 
comunidade onde moro, são poucas as lutas pelos seus direitos, porque impera a desconfi ança 
das pessoas em relação à transferência de poderes a uma liderança. As pessoas com quem que 
a gente conversa não sabem a força que têm quando unidas em torno de um objetivo comum. 
Tal situação revela a necessidade urgente de um trabalho social que transmita os conhecimentos 
na área da educação, saúde, moradia etc., pois os serviços nessas áreas são precários e, dessa 
forma, a universidade pública estaria cumprindo a sua função social de colocar os conhecimentos 
acumulados pela humanidade a serviço dos interesses da sociedade e dos mais humildes.

Até o momento, meus conhecimentos ainda não estão sendo postos em prática, porque 
na comunidade não existem projetos de mobilização, como, por exemplo, no sentido de 
construir escolas comunitárias que diminuiriam os elevados índices de repetência e evasão 
escolar das crianças do bairro.

O trabalho do projeto do qual eu faço parte, Conexões de Saberes, está possibilitando a 
todos os bolsistas um amadurecimento político com responsabilidade social, que prima pela 
organização dos movimentos sociais, que, aliados à comunidade acadêmica, lutarão para 
consolidar a cidadania para todos. 

Por fi m, destaco a importância que tem o bairro do Guamá na trajetória de escolarização 
de suas crianças e jovens, com tudo o que lhe é peculiar: a pobreza, a violência, a criminalidade, 
as manifestações culturais, a luta cotidiana pela sobrevivência, enfi m, diferentes elementos 
que conformam e estruturam o “povo guamaense”. 

Também é importante destacar o papel social que a UFPA ainda está por cumprir em 
relação ao bairro que lhe abriga, marcado por todo o tipo de carência e com muitas expecta-
tivas em relação às contribuições que a universidade pode lhe fornecer. 

Depois de ter concorrido aos cursos de Geografi a, Administração, Direito, Formação de 
Professores e Economia, percebo que mais importante que o curso era o ingresso na univer-
sidade e a possibilidade de uma autonomia fi nanceira que essa instituição ainda representa, 
além da relevância social que a aprovação em uma universidade federal confere.
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Patrícia do Nascimento Limato Lima11

Nasci numa pequena cidade do interior do Pará, chamada Bujaru, localizada a 83km da 
capital Belém. Uma cidade bonita, pacata, tranqüila e acolhedora, porém, pouco desenvolvida 
economicamente e com pouca oferta de escola de qualidade e de lazer, enfi m, uma cidade 
com limitada oferta de desenvolvimento profi ssional aos seus moradores.

Em Bujaru, há poucas escolas, sendo somente uma de ensino médio e com um ensino 
de baixa qualidade. Com uma economia fraca, as possibilidades de emprego são restri-
tas, sendo o poder público o maior empregador que, por sua vez, utiliza-se de critérios 
partidários para a contratação. Tais características me impulsionaram a fazer um curso 
de nível superior, pois sempre desejei maiores possibilidades para mim e para minha 
família, de modo independente da ajuda de prefeito, vereador ou qualquer outro político 
profi ssional. Diferente da maioria de minhas amigas, queria mais do que simplesmente 
terminar o ensino médio e ter que ministrar aulas nas proximidades de minha cidade, ou 
mesmo casar e ter fi lhos. Nunca me conformei com essas restrições que minha realidade 
imediata colocava.

Desde pequena, sonhei em buscar mais para mim e minha família e, para a realização 
desse sonho, via que o ensino superior era o melhor caminho, provavelmente o único meio 
de ascensão social e econômica para pessoas oriundas das classes populares, como eu. Sem-
pre pensei: “Não quero morrer nessa cidade sem ao menos conhecer outras culturas, outros 
caminhos, outro mundo”.

Família
Meu pai, nascido em Bujaru, no seio de uma família de origem popular, tem um his-

tórico familiar que retrata a vida da pessoa comum daquela região. De família numerosa e 
com poucos recursos, foi constrangido pela vida a trabalhar e, por isso, estudou somente até 
a 5ª série. Quando criança, meu pai trabalhava como vendedor de pão, depois trabalhou em 
pequenas vendas e, mais tarde, depois que se casou, trabalhou no transporte de balsas. Hoje, 
trabalha como motorista. 

Minha mãe, nascida em Bujaru e de origem popular, fi lha de agricultores, precisou 
trabalhar desde os 17 anos. Trabalhava como doméstica e, depois, como funcionária pública 
de um órgão estadual. Com bastante esforço, conseguiu completar o ensino médio e, assim, 
chegar no topo da carreira escolar ofertada naquele município. Sua atividade profi ssional 
também fi cou restrita ao serviço público.

Somos três fi lhas, Priscila, Paula e eu. Aparentemente, éramos uma família feliz, bem 
estruturada, já que eram asseguradas as oportunidades para estudar e ter as coisas que de-

1 Estudante de Serviço Social – UFPA / Campus Belém.
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sejávamos, não tínhamos problemas fi nanceiros, em função de nossas expectativas, e nem 
grandes confl itos afetivos. Considerando as condições dadas, minhas irmãs e eu tivemos todas 
as condições possíveis para construir uma trajetória escolar mais longa, que incluísse um 
curso de nível superior. Meus pais, apesar de não conseguirem ingressar numa universidade, 
alimentavam a expectativa de que a educação seria o melhor caminho a ser seguido, em busca 
da ampliação do universo pessoal e profi ssional. 

Atualmente, minhas irmãs cursam pedagogia na UVA – Universidade Vale do Acaraú, 
que hoje é ofertado no próprio município de Bujaru. 

Relacionamentos
Tive uma infância bem feliz, brincava bastante com minhas irmãs, primas e coleguinhas 

de escola. Também me relacionava bem com a vizinhança, participava de novenas, quadrilhas, 
festas de aniversários, brincadeiras na rua...

Meus pais, nesse período, procuravam nos orientar para o caminho do estudo e a fazer 
boas amizades, nunca mentir, aliás, uma criação que me orgulha e que estabeleceu referências 
valorativas que ainda hoje me orientam e que me permitem dizer que minha família sempre 
foi o alicerce da minha vida, plantando em mim a inquietude que me conduziu ao ensino 
superior em Belém.

Na adolescência, toda a tranqüilidade da infância desapareceu, quando começou a fase 
do namoro, à medida que os hormônios promoviam mudanças físicas e comportamentais 
em nós, minha mãe fi cava desesperada, afi nal, éramos três meninas adolescentes em uma 
cidade de cultura machista, difícil, né? Nesse período, entre vários namoricos, encontrei o 
meu primeiro amor, o Hugo. Eu era apaixonada por ele. Meus pais não o aceitavam de jeito 
nenhum, já que ele era cantor de uma banda, não estudava, gostava de festas, bebedeiras, 
enfi m, um típico “boa vida”.

Vivi a aventura do namoro proibido e das descobertas de sentimentos e prazeres, os 
confl itos da adolescência, os confrontos de valores com meus pais, enfi m, vivi adolescência. 
Tudo isso me ajudou a amadurecer e hoje encontrei o meu verdadeiro amor, amigo, compa-
nheiro, o Júnior, com quem quero passar o resto de minha vida!

Trajetória escolar: a caminho da universidade
Sempre apreciei os estudos. Aos quatro anos de idade, iniciei minha trajetória escolar 

ingressando no maternal, já sabendo ler e escrever (graças à minha mãe), na Escola Municipal 
Sagrada Família. Minha professora Assunção foi a responsável na minha iniciação escolar. 
Foi ela quem me deu aquela que, para muitos, é a tarefa mais difícil da escola, fazer com que 
o estudo e a disciplina escolar tenham signifi cado para a vida. Isso foi feito com dedicação, 
amor e paciência. Nessa escola, permaneci por alguns anos, lá cursei todo o primário e aprendi 
a ler, a escrever, a fazer amizades, que saudade...

Consciente das debilidades da escola pública existente em Bujaru e sempre preocupada 
com a minha vida escolar, minha mãe colocou-me em aulas particulares, que em muito con-
tribuíram para um maior progresso na escola. De alguma forma, isso me deu mais condições 
para depois conseguir superar a “peneira” do vestibular.

Sempre fui considerada uma excelente aluna, pois era comum tirar nota máxima. 
Considerada comportada em sala de aula, me relacionava bem com os coleguinhas e nunca 
repeti o ano. Acredito muito que tudo isso era resultado de minha criação, já que sempre fui 
estimulada para os estudos e tive todas as condições para tal.
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Nesse período de 1ª à 4ª série, lembro-me que havia uma menina que estudava comigo, 
a Andrelina, ela era bem mais velha que toda a turma e, por ser maior, nos ameaçava e exigia 
que pagássemos lanche para ela. Coitado de quem se recusasse, pois acabava sendo agredido 
fi sicamente. Para piorar a situação, ninguém poderia comunicar a seus familiares e muito 
menos aos funcionários da escola, já que ela dava uma “surra de matar” em quem quer que 
fosse. Esse é um “trauma” que carrego comigo, tanto que a minha família até os dias de hoje 
nunca soube desse fato.

 Fiz a 5ª série em outra escola, já que na anterior só havia até a 4ª série, o que me causou 
no início um pouco de saudades da escola que me ensinou a ler, a escrever, a contar histórias, 
a resolver contas... Estudei, nesse período, na Escola Municipal São Joaquim, onde cursei 
até a 6ª série.

No período da 5ª série, tive uma péssima professora de História, que não sabia explicar 
o conteúdo programático, que só escrevia no quadro e lia o tempo todo, não era capaz de 
fornecer nenhuma palavra além do que estava escrito no manual. Resultado disso é que acabei 
tirando minha primeira nota baixa, fi quei super frustrada, pois até então nunca tinha tirado 
nenhuma nota vermelha, além do que tinha sede de aprender, perguntar, tirar as dúvidas e não 
havia ninguém para eu recorrer. Sem saber, aquela professora se constituiu em uma referência 
profi ssional negativa que teria implicações para a minha formação profi ssional.

Nesse período, foi importante também na minha formação a infl uência da Igreja Ca-
tólica, onde fi z catequese, cantava, participava de peças teatrais, novenas, fazia leituras, 
enfi m, desenvolvi atividades que me possibilitaram o estabelecimento de diferentes relações 
mediadas pelos valores católicos.

Em função de mudanças na política educacional do município, que passou a centralizar 
a oferta de ensino em algumas escolas, mais uma vez mudei de escola. Fui para a escola sede 
do município, que concentrava a oferta de ensino de 5ª série até o ensino médio. Nela, concluí 
minha formação básica.

Com 14 anos, iniciei o ensino médio, com habilitação em Magistério. Fiquei bastante 
frustrada, pois essa não era a área que me atraía e sempre gostei muito de tudo vinculado à 
área da saúde e da biologia, mas fazer o quê? Tinha que me conformar e aceitar, já que, no 
município, só existia Magistério, pior seria fi car sem estudar. 

Nesse período, entrei em contato com novas disciplinas, diferentes daquelas que estudava 
antes, tais como Didática, Prática de Ensino, Metodologia do Ensino e tantas outras e, no 
fi nal, fechei o meu 1º ano do curso com o estágio-observação nas escolas da rede municipal. 
No 2º ano, com um pouco mais de experiência e estudo, fi z meus estágios nas escolas. E, por 
fi m, no último ano, isto é, no 3º ano, fui habilitada para ministrar aulas, foi uma correria. A 
“opção” de ser professora se fez em mim. A idéia de uma outra “vocação” não se apresentou 
porque a vida assim me conduziu, limitando a promoção de algumas habilidades profi ssionais 
em detrimento de outras que poderiam me conduzir ao exercício de uma profi ssão na área de 
saúde, como eram minhas expectativas iniciais. 

A vida fi cou mais corrida, pois já era uma profi ssional. Tinha que fazer plano de aula, 
buscar materiais interessantes, ensinar a ler, a escrever, enfi m, coisas do ofício de professora 
de 1ª à 4ª série do fundamental. Apesar de o Magistério não ser o meu grande sonho, aprendi 
a gostar, a me interessar e aprofundar meus conhecimentos. O Magistério foi muito produtivo, 
pois fazíamos muitos trabalhos expositivos, artísticos, sociais. A minha vocação foi sendo 
talhada pelas circunstâncias.
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Nesse período, posso dizer com convicção, adquiri as habilidades básicas necessárias 
para o ingresso em qualquer atividade profi ssional. Desenvolvi responsabilidade, clareza 
de objetivos e passei a ver o mundo não mais como algo restrito, mas como um espaço de 
aprendizagem e, portanto, de liberdade, e dessa maneira passei muito mais a sonhar com uma 
universidade. Nunca deixei de traçar um caminho para a universidade, apesar de a minha 
realidade imediata me levar à conformação, nunca passou pelos meus pensamentos restringir 
a minha formação àquilo que me possibilitou o ensino médio.

Esse período ainda está muito presente em minha memória, pois nele conheci muitos 
amigos que fazem parte da minha vida até hoje, a Marcy, a Suellen, a Lene, o Habib. Era com 
eles que traçava planos de um futuro melhor, com quem sempre me identifi quei, pois neles 
percebia que almejavam coisas que eu também almejava. Nunca gostei de amizades vazias, 
que só falassem de festas, farras, namorados e fofocas e, por isso, sempre fui muito seletiva 
com relação a certas amizades.

Essa é a minha trajetória escolar até a conclusão do ensino médio. Desse período, foi 
fundamental para a minha formação a minha família, que me incutiu valores positivos e que 
me impulsionou para os estudos, constituindo-se em meu “esteio” para tudo. Mas foram 
referências importantes, também, a igreja, e o universo cultural de Bujaru.

Novos dilemas começaram a surgir com a conclusão do ensino médio, pois na minha 
cidade não existia, e nem existe, universidade, teria que fazer a opção de morar em outra 
cidade, pois sempre sonhei em fazer faculdade.

Meu pai, apesar de valorizar os estudos, não concordou com a idéia e argumentava 
que eu era muito nova para morar sozinha em cidade grande, além disso, eram poucos os 
recursos familiares para manter uma casa em Belém. Minha mãe apoiou e de fato priorizou 
o que deveria ser o meu futuro. Depois de muita conversa, convencemos meu pai e então me 
mudei para Belém, em janeiro de 2000.

Comecei morando na casa de uns amigos de minha família, no bairro do Guamá, e passei 
a estudar em um cursinho particular, infl uenciada por uma amiga. Nesse período, estudava 
bastante e ainda reservava tempo para ajudar nos serviços da casa (morar na casa dos outros 
é uma barra), pois tinha o objetivo fi xo em realizar meu sonho. 

Nesse período, me sentia muito sozinha e triste, era difícil acordar e ver um monte de 
gente que nem conhecia direito, era difícil aprender a me cuidar sem a ajuda de meus pais, era 
difícil receber certas humilhações e fi car calada, mas, afi nal, também foi um período de muitos 
aprendizados e foi o caminho que eu escolhi, tendo em vista a realização de meu sonho.

No cursinho, me defrontei com novos problemas ao constatar a defi ciência da escola 
pública que eu tinha cursado. Também o ritmo e a metodologia do cursinho eram bem di-
ferentes.

Quando começaram as inscrições para o vestibular, no ano de 2001, me inscrevi na 
UFPA, no curso de Ciências Biológicas, assim como na UEPA, no curso de Fisioterapia. 
Levei “pau” nos dois vestibulares, foi uma tristeza geral, inclusive com cancelamento da festa 
preparada pelos meus pais, que acreditavam muito em mim.

Fiquei muito triste, foi um obstáculo não superado, mas logo percebi que a tristeza não 
deve fazer parte da vida de quem luta, pois a estes cabe contornar as diferentes difi culdades 
que a vida coloca.

Retornei a Bujaru, pois segundo meu pai eu não tinha mais nada para fazer em Belém. 
Ele afi rmava: “Já que você não passou no vestibular, então volte para casa, pelo menos em 
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casa você não gasta tanto dinheiro”. Foram longos dias de sofrimento e angústia, já que cada 
vez mais via o meu sonho se distanciando.

Então, mais uma vez, minha mãe resolveu acreditar em mim, voltei para Belém no mês 
de agosto de 2001. Fiz o chamado Intensivo no Universo. Estudei muito e como estudei...

Nesse ano, fui morar em outro lugar, na casa de um primo de minha mãe, no bairro do 
Marco. Foi muito difícil, pois a casa era minúscula, não tinha espaço e nem tempo para revisar 
as matérias, pois tinha que realizar todas as tarefas domésticas. Lembro-me que, na maioria das 
vezes em que eu ia revisar as matérias, o irmão do meu tio ligava o aparelho de som muito alto, 
sob o propósito de atrapalhar meus estudos, parecia sentir prazer em me ver irritada e não poder 
falar nada. Mas nada e nem ninguém abalaria meu sonho de entrar na universidade.

Inscrevi-me de novo na UFPA, só que no curso de Serviço Social, pois via neste uma 
oportunidade de entrar na universidade de maneira mais fácil, assim como também me ins-
crevi na UEPA, no curso de Formação de Professores, pelo mesmo motivo. Como, na vida 
de todos, as contingências foram determinando os meus caminhos e as minhas opções. Do 
meu lado, ia procurando contorná-las.

No dia do listão, um ótimo resultado, meu nome aparecia nas duas listas, foi um mo-
mento único para mim e para toda minha família! Foi uma alegria geral, meu pai, que só 
precisa de um motivo para festejar, tinha todos para comemorar. Foi uma das maiores festas 
de vestibular que Bujaru já teve, toda a minha família estava presente, assim como outros 
convidados, eram tantos ovos, trigo, tinta, urucum que fi quei irreconhecível. A universidade 
deixou de ser um sonho e passou a ser um direito conquistado.

Foi a realização de um sonho não apenas meu, pois nunca ninguém de minha família 
havia ingressado numa universidade.

Passado esse momento de euforia, entrei efetivamente na UFPA, no curso de Serviço 
Social, estava ansiosa e preocupada com esse mundo desconhecido para mim. Durante dois 
anos do curso, apesar de nunca ter reprovado em nenhuma disciplina, continuei perdida, tudo 
era muito abstrato, pensava: “O que eu estou fazendo aqui?”, “Eu não sei o que o Serviço 
Social faz!”. O pior de tudo eram os professores que contribuíam para isso, cada um dizia 
uma coisa ou mesmo não dizia nada. Ainda não conseguia compreender o verdadeiro sentido 
da universidade e do meu curso.

Somente a partir do 3º ano, consegui ver uma luz no “fi m do túnel”, pois encontrei 
a professora Maria Raimunda Chagas, a Ray. Ela conseguiu nos revelar o que é o Serviço 
Social, sua história, sua função, suas perspectivas, enfi m, ela nos mostrou de fato qual seria a 
minha profi ssão. Minha “opção” profi ssional parecia estar confi rmada. Foi um alívio, já que 
muitos me ironizavam: “O médico cura, o professor ensina, o engenheiro constrói prédio e 
o assistente social faz o quê?”.

Hoje estou no 4º ano e sempre buscando mais conhecimentos sobre minha área, desejo 
muito ser uma boa profi ssional!

Quanto à UEPA, cursei apenas um ano, mas tive muitas difi culdades em conciliar as 
duas universidades, então optei pela UFPA e pelo curso de Serviço Social. Mas o curso de 
Formação de Professores foi uma experiência única, onde adquiri muitos conhecimentos sobre 
a educação infantil, revitalizando a minha experiência anterior como professora primária, sendo 
um período de aprendizado do qual guardo grandes ensinamentos. Essa é a minha história 
escolar, uma história de difi culdades, construções, contingenciamentos e superações, enfi m, 
de lutas e vitórias, pois consegui entrar numa universidade.
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Sonhos
Apesar de até o presente momento ter alcançado um grande sonho, que era ingressar numa 

universidade, conhecer coisas novas e fazer novas amizades, ainda possuo um outro grande 
sonho de fazer uma graduação em Farmácia, que, aliás, sempre foi minha maior vontade!

Mas ao ler esse depoimento, alguém pode perguntar: “Por que você não fez vestibular 
para essa área?”, então vem a minha resposta: sempre tive medo de não conseguir passar, já 
que é uma área bem concorrida, e decepcionar minha família. Meu pai sempre afi rmou que 
não fi caria pagando cursinho para mim a vida toda, ele queria logo me ver na universidade!

Acredito muito que, um dia, esse meu sonho vai se realizar do mesmo jeito que fui 
realizando os demais, deixando a vida me levar, mas também orientando a minha vida pelos 
meus objetivos.
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Raryston Rodrigues Passuelossuelo11

Como tudo começou
O meu nome é Raryston Rodrigues Passuelo, brasileiro, nascido em Gurupi, no estado 

de Tocantins. Eu tenho mais dois irmãos, o Ranyere e o Neto. Sou jovem e tenho 24 anos 
de idade.

Ao pensar na idéia de traçar e transcrever para o papel a minha trajetória de vida, 
identifi quei-me um pouco com a história de Grécia e Roma, em função do movimento de 
ascensão e queda.

No entanto, algo que eu consegui fazer, e que não faz parte da história de Roma e da 
Grécia, foi dar a volta por cima e começar a conquistar o meu espaço de forma consistente 
e duradoura, da mesma forma como se constrói um prédio com pilares fortes e consistentes. 
Essa é a minha fi losofi a de vida: construir pilares fortes e consistentes para durarem por 
muito tempo. Isso signifi ca passar por difi culdades no princípio para poder colher os bons 
frutos mais tarde.

O início de minha vida passei em Gurupi, no estado do Tocantins, vivendo lá por dois 
anos, as minhas lembranças são muito vagas, mas sei que morávamos na entrada da cidade, um 
lugar pouco povoado, tendo em vista que a cidade ainda estava se expandindo nessa época.

Algo que, atualmente, minha mãe conta são dois acontecimentos hilários: a vinda de dois 
tios paternos de Fronteira-MG para Gurupi. Um deles, o tio Cride (que fi gura!), veio visitar 
meu pai e no caminho havia sofrido um acidente. Chegando em Gurupi, não queria mais ir 
embora, dizendo que adorava a cidade. Ele fazia sucesso com as mulheres em função de sua 
sanfona. Minha mãe fi cava incomodada, pois ele não ajudava nada em casa, o que difi cultava 
muito a vida de meus pais, já que eles estavam começando a vida naquele momento.

O outro tio paterno de Fronteira (acho melhor não citar o nome dele) havia sido traído 
pela mulher e veio morar conosco em Gurupi, o que se tornou outra preocupação para meus 
pais, levando-se em conta que ele também não ajudava nas despesas em casa. No entanto, os 
dois acabaram voltando para Fronteira, sem maiores problemas.

A escolha pelo curso de Medicina começou a ser feita em uma consulta médica de rotina, 
a qual eu deveria comparecer quando criança. Ao chegar na porta do consultório médico, me 
deparei com a chapa onde estava inscrito o nome do meu pediatra. A partir de então, passei a 
olhá-la de forma fi xa e refl exiva, isso com apenas quatro anos de idade. Minha mãe percebeu 
tal fato e pensou que eu queria saber o que estava escrito naquela chapa. Daí, ela me falou o 
seguinte: “Dr. Expedito, seu pediatra”. Logo em seguida, eu a contrariei, respondendo o seguinte: 
“Não, mãe, é Dr. Raliston”. Como vocês podem perceber, eu nem sabia soletrar o meu nome de 
forma correta, mas afi rmei explicitamente para minha mãe que o doutor ali era eu.

1 Estudante do curso de Medicina – UFPA / Campus Belém.
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A partir de então, passei a me identifi car com a Medicina, isso com quatro anos de 
idade. Minha mãe, vendo a minha inclinação por essa profi ssão, passou a me falar um pouco 
dela, citando a vida de um primo distante seu. Nessa época, havíamos mudado para Aliança 
do Norte (hoje Aliança do Tocantins). Como morávamos próximo à BR (passava na porta de 
nossa casa), minha mãe me dava um senso de direção, indicando que para um lado da pista 
se encontrava Minas Gerais, onde morava a família de meu pai, e do outro lado, Belém do 
Pará, lugar em que o seu primo distante havia feito a faculdade de Medicina.

Minha mãe sempre falava que eu faria faculdade de Medicina em Belém do Pará. O 
engraçado é que até hoje eu nunca vi esse seu primo distante. Passado um tempo, convenci 
minha mãe que deveria entrar na escola e ela falou com sua irmã, na época diretora de uma 
escolinha, para que eu pudesse fi car na sala de aula apenas como ouvinte, sem ser matricula-
do, pois tinha apenas quatro anos de idade. Não sei porque, mas todas as crianças da cidade 
passavam por aquela escola até a quarta série do ensino fundamental, para, posteriormente, 
ir para uma escola estadual.

O surpreendente é que minha mãe foi obrigada a me matricular e, passados quatro meses 
de minha freqüência escolar, eu já havia aprendido a ler e escrever.

Nessa época, meus pais tinham uma vida relativamente tranqüila e não sentíamos falta 
de nada. No entanto, algo me faz lembrar de minha cidade: era a pobreza ali existente, já 
que era uma cidade do interior do Tocantins, sem saneamento básico ou esgoto sanitário. 
Lembro também que sofríamos de constantes diarréias, não só a gente, mas a grande maioria 
das crianças da cidade, por não haver a conscientização da população em relação à distância 
entre a fossa e os poços de água. Foram marcantes para mim as duas vezes em que eu tive 
que ser internado no hospital, devido a problemas gastrintestinais.

Algo que também não foge da minha lembrança era a difi culdade de haver uma constância 
na distribuição de energia elétrica. Isso fazia com que eu tivesse bastante medo, principalmente 
quando a mesma faltava durante a noite. Era muito comum aquela famosa expressão de meia 
fase em relação à energia elétrica.

Apesar de termos uma vida de remediados, isso não era o bastante para nos dar conforto 
e comodidade. Os meus pais tinham uma despesa muito grande com meu irmão, que sofria de 
disritmia cerebral, com a realização de exames e a compra de remédios (até hoje tem, mas a 
grande maioria das despesas de seus remédios e exames temos conseguido na prefeitura da 
cidade onde ele mora atualmente). Não se sabe bem o motivo de meu irmão ter esse problema 
de saúde. Só foi possível diagnosticar tal doença porque minha mãe percebia que ele fi cava 
roxo e bem quietinho por várias vezes durante o dia. Daí a necessidade de levá-lo para São 
Paulo para saber o que ele tinha, tendo em vista que em Tocantins não tinha um corpo médico 
capaz de fazer o diagnóstico.

Após a descoberta do que ele tinha, fomos morar em Fronteira-MG durante um ano, 
para fi carmos mais perto dos médicos e assim poder fazer alguma coisa pelo meu irmão. 
Depois disso, os médicos disseram que não se podia fazer nada por ele a não ser dar-lhe 
remédio por toda vida. Tamanho era o desespero de minha mãe que até em centro espírita 
nós o levamos para tentar a cura de sua doença. Daí, voltamos para Aliança do Tocantins 
e, de ano em ano, meu irmão é submetido a uma ressonância magnética para ver a evolução 
da doença.

Na época, era muito difícil a aquisição de um plano de saúde e, caso conseguíssemos, 
não adiantaria muito porque o mesmo não cobriria o problema de meu irmão.
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Marcaram-me as constantes crises que ele tinha e que, logo em seguida, eram registradas 
por minha mãe, que marcava o horário das mesmas, para informar ao médico. Tudo piorou 
ainda quando ele se afogou numa represa perto de casa, em um dia de domingo, quando toda 
família estava reunida. Ele fi cou cerca de 20 dias na UTI e foi muito difícil para todos nós 
superar tal fato.

Outro fato que também é marcante não só para mim, mas aos meus irmãos, foi que 
todos os nossos parentes, por parte de mãe, viajavam durante as férias para as praias e a gente 
fi cava em casa. O que eu e meus irmãos não sabíamos é que as coisas não iam nada bem (fi -
nanceiramente? afetivamente?) em casa, o que se tornava motivo de preocupação para mim. 
Nessa época, eu tinha cerca de nove anos de idade.

Eu tive uma educação muito rígida por parte de minha mãe, o que se tornou um drama 
em toda minha infância. Tudo isso porque eu não podia aprontar alguma que ela utilizava os 
galhos de tamarindo e aplicava o seu castigo. Isso foi importante para a minha formação, a 
sua rigidez. Meu pai se impunha pela sua presença, que o fazia ser temido. Desenvolvi um 
enorme medo de minha mãe e lembro que todas as vezes que brigava na escola (o que não 
foram poucas as vezes que isso ocorreu), era forçado a pedir desculpas para o diretor e para 
os professores, o que eu fazia morrendo de medo de minha mãe, que depois procurava saber 
se havia ou não pedido desculpas pelo meu feito.

Todos os lugares que moramos, em Aliança ou Gurupi, foram locais distantes do 
centro.

É importante relatar um pouco de meu pai, pois ele se tornou um pouco ausente de 
minha vida, não por opção, mas por necessidade, tendo em vista que ele era caminhoneiro. 
Essa idéia de meu pai estar sempre viajando me preocupava muito, pois eu sempre temia 
perdê-lo em caso de algum acidente com ele.

Algo que me entristeceu muito nessa época foi um acidente que ocorreu com o cami-
nhão de meu pai. Após uma vida de sacrifício, meu pai havia trocado a gaiola do caminhão 
para ver se o mesmo quebrava menos e, assim, os fretes poderiam aumentar. Como meu pai 
queria se fazer mais presente em casa, vez ou outra ele passava parte do frete e o caminhão 
para um amigo seu fazê-lo. Pois foi justo nesse momento que um peão que estava na gaiola 
e estava fumando foi jogar o cigarro fora, que caiu na palha da gaiola, deixando a mesma em 
chamas. O prejuízo só não foi maior porque, no momento do fogo, o motorista estava perto 
de uma represa e jogou o caminhão dentro da represa para conter o fogo.

Em relação à minha infância, não posso reclamar, pois tive uma infância lúdica e tenho 
orgulho de dizer. Eu, meus irmãos e meus vizinhos sempre procurávamos improvisar nossos 
brinquedos de todos os modos. Tudo isso porque não era nada fácil conseguir os brinquedos 
de nossos sonhos de consumo na época. Assim, confeccionávamos carrinhos de lata ou ma-
deira, entre outras formas. Na época em que foi transmitida pela TV a novela Que rei sou eu?, 
fazíamos as espadas de alumínio e os revólveres de madeira, além de cabanas com pedaços 
de lona e folha de bananeira, a “casa” de armas, entre tantas outras coisas que serviam de 
entretenimento para nós. A liberdade de poder brincar na chuva, brincar de tonhão, pique-
esconde, do afamado caiu-no-poço, e com os carrinhos de rolemã. Que infância bela!

Quando eu cursava a 2ª série do antigo primário, minha mãe começou a se preocupar 
com o nosso futuro e viu que aquela cidade chamada Aliança do Tocantins não nos asseguraria 
um bom futuro. Logo, meus pais resolveram mudar para Gurupi, cidade vizinha àquela. A 
partir de então, passei a perceber a distância que nos separava dos irmãos de nossa mãe. 
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No início, apenas eu e meus irmãos passamos a morar em Gurupi, cada um na casa 
de um parente diferente. Meus pais permaneceram ainda em Aliança, fazendo com que eu 
e meus irmãos fôssemos todos os fi nais de semana para casa. Logo em seguida, meus pais 
resolveram ir defi nitivamente para Gurupi. No início, fi camos todos juntos numa despensa 
que fi cava nos fundos da casa de meu tio. Passados uns 30 dias, meu pai arrumou uma casa 
para alugar e, em seguida, nos mudamos para lá. A dita aventura não durou muito, pois passa-
mos a pagar aluguel e, para meu pai, os fretes fi caram mais difíceis de conseguir. Acabamos 
voltando para Aliança.

Essa experiência me fez pensar em correr atrás das coisas que eu queria. Voltando para 
Aliança, comecei a vender chopp na rua, com meu irmão Ranyere. Minha mãe passou a vender 
bijuterias. Sabia que não dava muito, mas era um começo. Tudo foi bom enquanto meu pai 
não sabia de nada. Foi só chegar de viagem que ele “quebrou o barraco”, pois não aceitava, 
de jeito algum, a idéia de seus fi lhos e de sua mulher fazerem algum tipo de trabalho. Para ele, 
se nós nos tornássemos motoristas iguais a ele, já estava de bom tamanho. Hoje, ele mudou 
muito e me deu o maior apoio para os estudos e para a realização dos meus anseios.

A vida em uma nova cidade
Em 1992, nos mudamos novamente para Gurupi. Para isso, meus pais tiveram que ven-

der tudo o que a gente tinha, para mudarmos para outra cidade, e se desfi zeram da casa e do 
caminhão que tínhamos em Aliança. Após isso, abriram uma mercearia, o que no princípio 
eu achei muito bom, pois estava começando a criar um senso de responsabilidade e via na 
mercearia uma chance de crescermos na vida, além de meu pai deixar de viajar, já que eu 
tinha muito medo de perdê-lo em um acidente.

No entanto, passei a não gostar da idéia de tomar conta da mercearia, porque deveria 
deixar de brincar ou, até mesmo, de estudar, para tomar conta da mesma. Além disso, meu 
pai começou a beber, o que difi cultou um pouco a nossa vida. O meu pai tinha (e tem) um 
bom coração, fazendo com que ele perdoasse as dívidas de nossa vizinha, além dos fi ados 
que davam o “cano” de propósito e que nós não conseguíamos receber. Quando vimos, a 
mercearia já não estava tão sortida como no início e o movimento já não era o mesmo. Para 
piorar, meu pai entrou como sócio de um colega na compra de um caminhão velho para car-
regar areia. Pensávamos que melhoraríamos um pouco mais a nossa renda, porém, o sócio 
deu o “tombo” nele. A venda do caminhão não deu para pagar nem a metade da dívida que 
o seu sócio contraiu.

Logo que nos mudamos para Gurupi, minha mãe tinha nos colocado, eu e meus irmãos, 
em uma escola particular (a situação ainda era favorável, tendo em vista que havíamos vendido 
todas as nossas coisas em Aliança). No entanto, minha mãe acabou tendo que tirar o Ranyere 
e o Neto da escola particular, para colocá-los em uma escola pública, deixando apenas eu na 
escola particular. O motivo para isso foi a falta de condições fi nanceiras para manter os três 
fi lhos na escola particular e, também, porque o Ranyere não havia se adequado bem às exi-
gências da escola e o Neto entendera que não era possível custear nós dois na escola paga.

Credito essa opção de me manter na escola particular ao fato de o Ranyere ter uma 
inclinação para os negócios de meu pai e, dessa forma, não queria saber muito dos estudos. 
Já o Neto se inclinava para a mercearia e a contabilidade e, como na época havia um tal de 
segundo grau técnico, ele mudou para essa escola pública. Como eu queria permanecer na 
escola paga e havia me adequado bem às exigências da mesma, acabei fi cando por lá. 
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Essa situação me fez construir uma imagem de que a escola nem sempre deveria ser 
um investimento para todos, pois a carreira acadêmica deveria ser um caminho para alguns, 
enquanto outros encontrariam a sua realização por outros caminhos. Não sei se essa idéia 
serve apenas para justifi car a opção feita pela minha família ou se, de fato, explica-a.

Minha mãe viu que eu queria algo mais, sendo que, para complementar a nossa renda, 
ela passou a fazer alguns bicos, costurando, fazendo tapete, toalha, confeccionando boneca 
de plástico, entre outros bicos.

A vida nos esportes 
Em meio a todos esses problemas e difi culdades, me tornei atleta de natação, começando 

a conquistar vários títulos. Além disso, comecei a praticar karatê e takendo, mas acabei optando 
pela natação. Tive o privilégio de fazer uma clínica (treinamento) com um medalhista de prata, 
se não me engano, nas Olimpíadas de Los Angeles, Ricardo Prado. Naquela oportunidade, fi z a 
façanha de quebrar o dedo na borda da piscina durante o treinamento de Ricardo Prado. É, são 
coisas da vida. O importante é que me fi z forte e agüentei uma tarde inteira treinando com o dedo 
quebrado. Isso me mostrou que sou forte e capaz de superar as difi culdades que me cercam.

Passei a perceber que a carreira de nadador estava fi cando séria, o que acabou se refl etindo 
em meu destaque na minha categoria, dentro do estado do Tocantins. O treinador conseguiu uma 
transferência para eu ir a um clube renomado de Goiânia, cujo treinador era cubano e treinavam 
atletas campeões brasileiros e outros que já haviam disputado campeonatos mundiais. Fiz o 
teste e, após um tempo de apreensão, recebi a notícia de que tinha sido aprovado. Logicamente, 
comecei treinando numa equipe de base, mas após dois meses passei a integrar a equipe princi-
pal. Daí, minha mãe passou a fazer mais e mais bicos, sendo que a família dela, acreditando em 
mim, passou a comprar tudo o que a minha mãe fazia para que ela pudesse me ajudar.

Apesar de toda essa ascensão nos esportes, eu me sentia triste porque estava longe de 
meus pais e de meus irmãos, morando numa cidade grande e andando sozinho como gente 
grande, com apenas 13 anos de idade. Também porque eu era alvo de muita discriminação 
por parte meus colegas de natação devido à minha condição socioeconômica e de a minha 
origem ser do Tocantins. Para eles, eu era considerado peão, alguém da roça. 

Para se ter uma idéia da disparidade social, havia um colega meu que, com apenas 
16 anos de idade, possuía carro. Para voltar para casa, eu pegava carona com algum desses 
colegas, pois o nosso treino acabava tarde, sendo o clube localizado num lugar perigoso da 
cidade. Numa dessas vezes em que peguei carona com um colega, tive que ir na carroceria de 
sua Saveiro porque outro amigo meu também precisava da carona. Então, meu colega fi cava 
tirando cavalo de pau comigo para me humilhar na frente de todo mundo.

Nesse período, algo que me preocupava muito eram as constantes brigas de meus pais, 
o que fazia perceber que dentro em breve eles iriam se separar. O que eu não sabia (já que 
estava em Goiânia) é que meu pai havia deixado minha mãe uma semana antes desta realizar 
uma cirurgia. Minha mãe não correspondeu bem à cirurgia e quase a perdemos. Passados os 
contratempos, meus pais se reconciliaram, mas, para me resguardarem, acabaram escondendo 
isso de mim, o que fez eu saber da história só um tempo depois.

Algo que me afl igiu durante toda a minha infância e parte de minha adolescência foi, 
além da possibilidade de perder meu pai num acidente de trânsito, o temor de perder minha 
mãe a qualquer momento, haja vista as cerca de cinco cirurgias a que se submeteu durante esse 
período. Era muito doloroso para mim e meus irmãos aquela imagem de minha mãe debilitada 
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após uma cirurgia. O fato de estar sempre em ambiente hospitalar talvez tenha infl uenciado 
na minha identifi cação com a Medicina. Parecia que a necessidade de poder fazer algo para 
ajudar a mudar o quadro de minha mãe me incentivou a optar por essa profi ssão.

Voltando um pouco para a natação e os estudos, vale ressaltar que, apesar de eu estar 
envolvido com a natação, nunca deixei de lado meus estudos, sempre me dedicando ao má-
ximo. Tanto é verdade que, na época, havia uma seleção para uma escola disputadíssima em 
Goiânia, na qual eu consegui ser aprovado durante o período em que nadava.

Na época, surgiu a oportunidade de eu ir disputar um campeonato e fazer um treinamento 
de condicionamento físico fora do país, o que foi possível graças à ajuda de meus pais, tios 
e avós, além de um patrocínio de fundamental importância.

Nós passamos 21 dias em Cuenca, uma cidade do Equador a 2.800 metros de altitude. 
Eu sofria muito com o frio e com os constantes treinamentos que fazíamos. Levantávamos 
às cinco e meia da manhã, todos os dias (inclusive sábado e domingo), para treinarmos. 
Nadávamos cerca de quatro quilômetros de manhã, dois quilômetros ao meio-dia e quatro 
quilômetros no fi nal da tarde. Para nosso azar, a lenha que deveria ter chegado no início do 
treinamento, acreditem, chegou no último dia de nossa estadia em Cuenca. Para ser mais 
exato, no momento em que estávamos saindo para Guayaquil, para disputarmos a VI Copa 
Internacional de Inter-Clubes. 

No fi nal dos 21 dias, tivemos um campeonato a ser disputado na cidade de Guayaquil. 
Via que as minhas chances de conquistar uma medalha eram difíceis, devido à carga de trei-
namento a qual eu fui submetido e ao próprio nível da competição, tendo competidores do 
Equador, Brasil, Venezuela, Colômbia e Panamá. Para minha sorte e azar de um colega meu 
(aquele que gostava de tirar cavalo de pau comigo em cima da carroceria da Saveiro), ele 
passou mal e não pode integrar o revezamento 4x100 metros livres. Como eu era reserva do 
revezamento da equipe, o treinador me convocou para integrar o mesmo. Acabei fechando 
a prova e a nossa equipe acabou conquistando a medalha de ouro. Isso me fez crescer muito 
como pessoa e atleta, fazendo com que, ao voltar para o Tocantins para tirar umas férias, 
desse algumas entrevistas para uma rádio e aos jornais locais, o que, para um garoto de 13 
anos, era muito gratifi cante.

Algumas mudanças no meio do caminho
Devido ao fato de meus pais mudarem, novamente, para uma cidade do interior de 

Minas Gerais (a cidade de Fronteira), resolvi mudar para um clube do interior do estado de 
São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. Mas não foi só porque meus pais mudarem 
para Fronteira que resolvi mudar para Rio Preto (as cidades são perto uma da outra). Também 
motivou essa mudança o meu primeiro amor. 

Tudo começou durante uma festa de peão de boiadeiro. Lá, eu a vi e me apaixonei. Sabe 
como são essas coisas de coração, não dá para controlar. O problema é que até o momento não 
estava nada resolvido para a minha ida para Rio Preto. Eu ainda estava em Goiânia, passando 
apenas as minhas férias em Fronteira.

Acabando as férias, estava chegando o momento de voltar para Goiânia e o coração 
apertava cada vez mais. Resolvemos levar o namoro adiante: eu morando em Goiânia e ela 
em Fronteira. Olhem, meus caros leitores, não se passaram duas semanas longe dela para que 
eu largasse tudo em Goiânia e desse um jeito de mudar para Rio Preto, onde pudesse nadar, 
estudar, fi car perto de minha família e (por que não?) fi car perto dela.
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Olha, até que foi uma boa porque eu passei a ter uma atenção maior do clube, tinha 
bolsa de estudos e todas as minhas despesas de viagem eram custeadas pelo clube, fazendo 
com que eu não me preocupasse mais com a procura de patrocínios.

No entanto, foi a partir daí que eu tive a minha primeira decepção com a natação, 
o que me obrigou a escolher entre a natação e os estudos. Devido a problemas internos 
dentro do clube, foram cortados 20% de minha bolsa de estudos, além de ter fi cado re-
provado na escola devido à demora, pelo clube, na liberação de uma bolsa de estudos. 
Além disso, veio o término do meu namoro justo neste momento, o que angustiava muito 
a minha vida.

Daí, fui obrigado a voltar a morar com os meus pais, largando a natação. Perdi um 
pouco de minhas perspectivas porque achava que havia perdido tempo com a natação e que 
não teria mais chance de entrar numa universidade pública. Nesse período, a minha família, 
para ganhar a vida, acabou montando uma lanchonete no centro de Fronteira. A idéia não me 
agradou muito devido à experiência vivida em Gurupi.

Também nessa época acabei perdendo o meu avô paterno, por quem eu tinha um carinho 
especial. Eu sofri muito com a sua perda, já que eu nunca tinha perdido um ente querido. 
Acabei me conformando pela sua perda e aprendi a conviver com a morte. Logo em seguida, 
perdi minha avó paterna, o que também me fez sofrer, mas de forma mais consciente, já que 
eu sabia que a perderia mais cedo ou mais tarde. 

Chegou a hora de acordar para a vida
Agora, chegou a hora de enfrentar a realidade de verdade. De um lado, eu via a desestru-

turação de minha família com a separação de meus pais (é, meus pais acabaram se separando 
novamente) e, de outro lado, veio a perda cada vez maior de nossos bens materiais. Isso me 
colocava como única alternativa de ascensão social os estudos.

Em 1998, encontrei em um jornal um anúncio para a admissão de jovens para a força 
aérea. De imediato, me empolguei e vi ali a chance de mudar de vida. Ao chegar ao local 
descrito no jornal, vi que era tudo enganação e que não passava de um cursinho preparatório 
para um concurso que ocorreria no fi nal daquele ano para a força aérea. 

Dessa forma, me deparei com um impasse: as forças armadas não constituíam a carreira 
que eu queria seguir, mas, se fosse aprovado no concurso, eu teria uma renda que serviria 
para ajudar a minha família. Também havia um problema: eu não tinha condições de pagar 
o cursinho que custava R$ 27,00 na época.

Diante da situação, meus pais novamente fi zeram o possível para custear meus estudos e, 
assim, o segui. No entanto, tive que enfrentar muitos desafi os porque o cursinho se encontrava 
a 70km da minha cidade e tive que apelar para o ônibus da prefeitura de minha cidade que só 
se destinava para o transporte de universitários. Dessa forma, eu só podia ir sentado quando 
havia lugar vazio, caso contrário, tinha que ir em pé, na ida e na volta. Também acontecia de 
eu ter que fi car porque estava tendo fi scalização na BR e, assim, eu não poderia ir em pé.

No entanto, a situação fi nanceira foi piorando cada vez mais e meus pais não tinham 
mais condições de custear meus estudos e também vi que estava indo contra as minhas 
inspirações, já que eu queria ser médico. Dessa forma, desisti da carreira militar, após três 
meses de estudos. 

Na verdade, posso dizer que mais uma vez uma mulher tinha mudado o rumo de minha 
vida. Pois é, de novo. Mas dessa vez eu tenho certeza que foi para melhor, já que ela me mos-
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trou que eu deveria ir atrás de meus sonhos, custasse o que custasse. Ela faz parte de minha 
vida até hoje, haja vista que ainda estamos juntos, sendo minha atual mulher.

Em 1999, ao consultar um listão de aprovados da Famerp (Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto), disse para mim mesmo que a partir daquele dia eu encararia os fatos 
e me prepararia para prestar o vestibular para Medicina. Programei-me para estudar sozinho 
em casa. Após isso, percebi que não era tão fácil, já que eu não possuía base alguma para me 
preparar sozinho para o vestibular.

A minha mulher, que eu havia encontrado nessa mesma época, se tornou muito im-
portante para minha vida, até hoje. Logo que a conheci, de imediato me apaixonei e, apesar 
de seus familiares irem contra o nosso namoro por ela ser muito nova, vi nisso a chance de 
superar mais um desafi o. Via ela não apenas como uma namorada, mas como fonte de inspi-
ração para eu encarar os meus estudos de forma convincente. Já que a minha família estava 
se desestruturando, via nela a única referência de família.

Ao consultar um jornal de domingo, vi que um cursinho estava fazendo um concurso de 
bolsas e decidi tentar. No entanto, foi quase em vão porque eu consegui um desconto ínfi mo. 
Descontente com a situação, decidi apelar para os sentimentos do diretor para a obtenção de 
uma bolsa integral, já que eu não tinha condições de pagar o cursinho.

Após o preenchimento de algumas fi chas e sua consulta pelo diretor, ele me concedeu 
60% de bolsa. Com isso, a mensalidade fi caria em R$ 66,00.

Mesmo assim não dava para meus pais pagarem. Mas, na mesma época, uma tia mi-
nha havia ligado para casa e procurou saber como eu estava, se ainda tinha o sonho de ser 
médico. Sabendo da atual situação fi nanceira de meus pais, ela se propôs a ajudar a custear 
o meu cursinho. Foi assim durante três meses e, nesse período, meus pais reataram, deram 
uma controlada fi nanceira e liberaram a minha tia do pagamento do cursinho.

No entanto, meus pais se descontrolaram novamente e, no ano seguinte, se separaram 
defi nitivamente, permanecendo minha mãe no Maranhão e meu pai voltando para Fronteira. 
Vale registrar que meus pais tinham mudado para o Maranhão e eu tinha muito medo que 
meu pai fi zesse uma besteira, já que ele não aceitava a separação. O pior de tudo é que isso 
infl uenciava nos meus estudos e, como se não bastasse, eu tinha que fi car o dia inteiro dando 
conselho para ele não fazer uma besteira. Logo, eu não tinha mais tempo de estudar em casa, 
sendo que nessa época eu estava muito empolgado com os estudos.

Como eu já estava morando sozinho, não tinha ninguém para olhar por mim. Logo, tive 
que morar numa casa bem simples e arrumar um emprego para poder custear meus estudos, 
em 2000. Cheguei na situação de tomar um café da manhã e almoçar por volta das 16 horas, 
para efetuar apenas duas refeições ao dia. Aconteceu de eu ir para a escola à tarde, na hora 
do recreio, para poder merendar e, assim, evitar gastar com comida em casa, mas o guarda 
da mesma recusou a possibilidade já que eu não era mais aluno. 

Quando a minha namorada ainda estudava, eu ia vê-la no horário do recreio para poder 
merendar na escola. Para piorar, meu pai e meu irmão decidiram morar comigo, o que de 
certa forma acabou agravando a nossa situação. Só houve uma melhora porque a família de 
meu pai via que a gente estava passando fome e, então, doavam uma espécie de cesta básica 
todo mês para podermos sobreviver.

Nessa época, eu exercitava a profi ssão de serviços gerais na prefeitura de minha cidade, 
varrendo rua, fazendo cova para defunto, carregando caminhão com esterco, entre outras 
tarefas.
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Em 2001, larguei o emprego para poder ajudar o meu pai num bar como chapeiro 
(quando meus pais se separaram, eles haviam fechado a lanchonete). As coisas não eram 
tão boas porque a nossa alimentação em casa era a carcaça do frango que a gente usava para 
fazer sanduíche.

Mais adiante, a família de meu pai e de minha mãe sensibilizou-se com a minha vontade 
de estudar e passou a me ajudar um pouco. Assim, eu ia de parente em parente, pedindo ajuda. 
Como a família é grande, um pouco de cada um ajudava muito.

No quinto e último ano de cursinho, tive que implorar para um professor para que eu 
conseguisse uma bolsa de estudo de 100%. Ele se sensibilizou com o meu caso e, junto com 
outros professores e dois diretores, deixaram eu estudar no cursinho de graça, sem que o dono 
e outros funcionários soubessem.

Também foi nessa época que veio à tona o câncer de meu pai, fazendo com que eu re-
pensasse muito a opção de prestar vestibular longe de casa. Meu pai, vendo a minha indecisão 
e o medo de perdê-lo, deixou bem claro que não era para eu me prender a ele. Ainda mais 
agora que eu estava em Belém há mais de um ano e meio. Lembro como se fosse hoje o dia 
de minha despedida, em que parecia a última vez que o veria. Hoje, ele está melhor e já não 
apresenta sinais de câncer, estando na fase a qual os médicos denominam de sobrevida.

Vale lembrar que, na maioria das viagens que eu fazia para prestar vestibular, pegava 
carona com caminhoneiros amigos meus. Lembro da primeira viagem que fi z para o Maranhão, 
em que tive que ir de caminhão. Para minha infelicidade e desespero, o motorista era usuário 
de droga e foi durante toda a viagem cheirando cocaína. Para piorar, nós estávamos em três 
caminhões e os motoristas dos caminhões cheiravam cocaína para se manter acordados e, 
além disso, fi cavam “tirando pega”, durante toda a viagem, entre eles e outros caminhoneiros. 
Havia, ainda, os desvios que nós devíamos pegar para evitar as balanças. 

Durante os cinco anos de cursinho, eu tive que viajar 140km por dia para poder estudar, 
sempre com o mesmo impasse, caso não houvesse vaga, eu teria que ir em pé no ônibus.

A minha jornada do ensino médio até a entrada na universidade não foi fácil. Acabei 
cursando o ensino médio em uma escola pública, tornando-me ainda mais revoltado com a 
minha situação, pois eu queria muito ter acesso a uma escola de qualidade. Isso afastou um 
pouco o meu sonho de ser aprovado no vestibular de uma universidade federal para o curso 
de Medicina (a situação fazia com que eu protelasse o desejo de prestar vestibular para o 
curso de Medicina, já que eu era proveniente de uma escola pública que não possibilitou um 
ensino de boa qualidade).

Quando me perguntavam o curso que eu prestaria no vestibular (isso por volta do 1º 
ano do ensino médio), fazia-me de desentendido e não respondia. Sentia-me envergonhado, 
poderiam dar risadas e debochar de mim ao falar que prestaria vestibular para Medicina, já que 
eu não me dedicava o mínimo necessário para ser aprovado no vestibular para tal curso.

Passaram o 1º e 2º ano do ensino médio e cheguei, portanto, ao 3º ano. Passei a traçar 
metas e estratégias. Mesmo assim, não me via como um “CDF”, engolindo livros e mais 
livros, questionando os professores, entre tantas outras atitudes que deveria praticar. No 
entanto, superei as minhas frustrações e passei a encarar minhas metas e meus sonhos como 
um desafi o que deveria ser superado.

Foram cinco anos de dedicação, disciplina e, acima de tudo, perseverança e insistência. 
Graças a Deus, após 27 vestibulares, 150.000km percorridos para sair de minha casa e estu-
dar em São José do Rio Preto-SP (além das distâncias percorridas para chegar aos locais de 
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prova: 8 vezes para Belém-PA; 2 vezes para Imperatriz-MA; 1 vez para Barra do Garças-MT; 
3 vezes para Uberaba-MG; 1 vez para Marilia-SP; 2 vezes para Três Lagoas-MS; 1 vez para 
Maringá-PR; 3 vezes para Goiânia-GO e 6 vezes para Rio Preto-SP), 10 meses de trabalho 
braçal (varrendo rua, catando lixo, fazendo cova para defunto, carregando caminhão com 
esterco, entre outras tarefas), inúmeras viagens numa boléia de caminhão (4 ao todo) para 
ir a Belém prestar vestibular, dentre outras difi culdades pelas quais eu passei, consegui ser 
aprovado em Medicina, no vestibular da Universidade Federal do Pará.

Eu não quero ser tido como o “cara” que conseguiu superar todas as difi culdades e 
passou no vestibular, isto é, pedante. Eu desejo que a minha aprovação não seja em vão e que 
as pessoas que tenham sonhos possam lutar por eles até que sejam realizados, já que todos 
nós somos capazes. Não tenho como reconhecer as difi culdades que enfrentei e superei e o 
signifi cado de minha conquista.

Vivi as difi culdades fi nanceiras, familiares, alimentares, enfi m, difi culdades de toda 
ordem para conseguir ser aprovado em um vestibular de Medicina da UFPA e construir 
uma trajetória que possa assegurar um futuro com algum conforto. Dancei o jogo do sistema 
excludente que prevalece em nossa sociedade, que valoriza o mérito pessoal e a competição 
entre indivíduos, e alcancei uma conquista.

Não posso deixar de citar o momento mais feliz de minha vida: o momento exato de 
minha aprovação no vestibular. Era uma tarde chuvosa de domingo, feriado de carnaval. 
Resolvi acessar a Internet para ver se havia saído o resultado do vestibular apenas por desen-
cargo de consciência, pois havia apenas duas semanas que tinha prestado vestibular, sendo 
o tempo insufi ciente para a correção das provas. Quando eu abro o site da UFPA e vejo que 
havia um link do listão dos aprovados, sinto algo esquisito por dentro de mim, diferente de 
todos os vestibulares anteriores. Era algo envolvente, parecia que eu já sabia o resultado, sei 
lá, algo difícil de passar para o papel. Parece que, no momento em que digito essas palavras, 
eu sinto aquela mesma sensação difícil de explicar. 

Quando o listão dos aprovados aparece na tela do computador, começo a sentir um 
pouco de falta de ar, o coração bate acelerado e descompassado. Grito pela minha mulher e 
pelo meu irmão para olharem o resultado comigo. Vou baixando a barra de rolagem como 
um masoquista em sofreguidão. Não sei se isso é o termo correto, mas era algo parecido 
com isso. Em determinado momento, comecei a sentir uma dormência no braço esquerdo 
e sentindo um pouco zonzo e não hesitei em baixar de uma única vez a barra de rolagem 
do listão de forma certeira até a letra R e lá vi o meu nome e coloquei para fora, com toda 
força do mundo, como se eu estivesse amordaçado por cinco anos ininterruptos, aquele grito: 
PASSEI! PASSEI, PAI! PASSEI, MEU AMOR! PASSEI, NETO! 

Ao mesmo tempo eu ajoelhava e demonstrava um misto de choro e riso, escutando 
um choro contido de meu pai agradecendo a Deus e a Nossa Senhora de Aparecida. A partir 
daquele momento, o telefone não parava de tocar, todo mundo me parabenizando pelo meu 
feito. Desde aquele momento não consegui dormir mais até o dia de minha habilitação no 
meu curso em Belém. Eu tinha medo de dormir e acordar pensando que tudo aquilo podia 
ter passado como um sonho. Mas não era sonho e sim pura realidade.

Assim foi e continua sendo minha história, sempre com muita difi culdade e sofrimento. 
Também não poderia deixar de falar do papel importante de minha atual mulher, que trabalhou 
muito para poder me ajudar nos estudos. No meu quinto ano de cursinho, não posso esquecer 
que, ao ser despedida do seu emprego e receber a sua rescisão, ela decidiu dar todo o seu 
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dinheiro para que eu pudesse pagar as inscrições dos vestibulares, numa forma de apostar 
todas as fi chas em mim naquele momento. Acabou dando certo porque foi naquele ano que 
passei no vestibular. 

Hoje estou em Belém do Pará, no segundo ano de Medicina, graças a Deus, em primeiro 
lugar, a minha família, meus pais, minha mulher e meus irmãos, que sempre acreditaram que 
meu sonho poderia se tornar realidade. Pretendo terminar o meu curso em Belém. Isso depen-
derá muito da ajuda de meus familiares, que, apesar de me ajudar, não o fazem regularmente. 
Mas não posso reclamar, haja vista que, se não tivesse a ajuda deles, por mais ínfi ma que 
fosse, nem aqui estaria contando essa história. 

Após a minha formatura, pretendo manter esse meu estilo de vida cigana e competitiva, 
sendo que tentarei residência em todos os lugares possíveis onde eu possa passar. É, eu acho 
que isso faz parte de minha natureza. No entanto, após concluir as minhas especializações, 
pretendo me fi xar em um lugar específi co, quem sabe num grande centro urbano, numa cidade 
do interior ou até mesmo, aqui, em Belém. É isso aí, meus caros leitores, essa é a minha história 
de luta, de competição pela vida, pelo direito de estudar, de realizar meu sonhos.

Minha educação rigorosa, marcada pelos castigos e treinos de natação, parece ter me 
tornado mais resistente aos rigores da vida, assim como as doenças de meus familiares (irmão, 
mãe e pai) parecem ter me conduzido à Medicina.

Sinto-me fortalecido como pessoa, competitivo e vencedor! 
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Rômulo Wilian Amanajás RibeiroRibeiro11

O ontem, o hoje, o amanhã
A motivação de buscar algo além do que parecia ao meu alcance foi, e é, a responsável 

pelo caminho que trilhei, que trilho e que irei trilhar. Não eu, mas minha mãe foi a pioneira 
nesse trilhar, nesse desbravar “mares nunca antes navegados”. Minha mãe nunca entrou em 
uma sala de universidade, pois cursou somente o ensino fundamental, porém, reconhecia 
a importância desta instituição e tinha um grande desejo de querer um fi lho dentro de uma 
instituição de ensino superior. Ela projetava na universidade o meio de alcançar mais do que 
havia conseguido, possibilitando algo mais aos fi lhos. Ela projetava em mim, o mais novo 
de seus três fi lhos, tudo aquilo que ela queria ser, mesmo que inconscientemente. A escola 
como redentora dos homens também era uma representação viva para ela. Agradeço a ela por 
isso e também pelas lutas, por não negar o seu amor, por acreditar em mim e por não perder 
a esperança de um dia ter um fi lho universitário. Obrigado, mãe.

O ontem
Ainda posso visualizar meu primeiro dia na escola. Para mim, era tudo muito estranho, 

ter que acordar cedo, tomar banho e vestir uma roupa que eu nunca tinha visto antes. Eu, 
Rômulo Wilian Amanajás Ribeiro, nascido em Belém, em 27 de novembro de 1981, já tinha 
a noção de escola, mas não daquele jeito, não como participante. 

A primeira escola foi a Bambinos da Madri Rosa, uma escola confessional, de educação 
gratuita, rígida e católica. Passei três anos lá, porém, as lembranças que tenho daquela casa trans-
formada em escola são tantas que não parecem as de uma infância e sim de uma vida toda. Lembro 
dos recreios, das partidas de futebol no pátio da escola, jogadas com pedra no lugar da bola. 

Lembro do primeiro grande acidente, um nariz quebrado, por causa disso tive a primeira 
grande briga, eu e meu melhor amigo, acusado injustamente por mim de ser o responsável 
pelo sangue que perdi. A verdade é que atirei meu nariz sobre a cabeça do Toninho, depois 
de termos marcado um gol na fi nal do campeonato do pátio da escola. Na “briga”, não con-
segui tocar em nenhum fi o de seu cabelo. Depois da aula, fui atrás dele, incentivado pelos 
“amigos”, e atrás de mim quase toda a escola querendo ver a briga, ele entrou na casa da sua 
tia e, depois de algumas horas, voltamos a ser amigos.

Lembro do trauma que carrego até hoje. A professora tentando enfi ar, à força, feijão 
na minha garganta. Eu já não simpatizava muito com o gosto do feijão, mas depois daquele 

1 Estudante de Engenharia da Computação – UFPA / Campus Belém.
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dia passei a gostar menos ainda desse alimento. Lembro das unhas da professora que quase 
arrancaram minha orelha, o porquê eu não lembro. Lembro da mesa onde merendávamos, das 
cadeiras pequenas, do dia das crianças, dos presentes que ganhávamos das freiras. Lembro do 
campo que fi cava em frente à escola, lembro também do desejo que eu tinha de fugir para ir 
jogar futebol. Esses fragmentos de lembranças compõem o universo de imagens que retrata 
a minha infância e minha iniciação na escola. De alguma forma, as experiências que elas 
registram determinaram o meu modo de ser.

Foi lá que pensei em profi ssão pela primeira vez, pois ao ter contato com o mundo adulto, 
fora do ambiente familiar, comecei a construir padrões de conduta mais ou menos simpáticos. 
Como dizem algumas teorias psicológicas, a nossa opção profi ssional se constrói na infância 
por meio do contato com modelos de adultos que nos servem como referências.

Primeiras escolhas
Quando tive a noção de que ia crescer e ter que trabalhar em alguma coisa, que teria 

que viver o resto da vida fazendo aquela mesma coisa (pois era essa a minha visão inicial de 
profi ssão, bem adequada ao modelo rígido de trabalho taylorista, que vinculava os trabalha-
dores às máquinas por longos períodos de trabalho), pensei em fazer algo que eu gostasse. 

Pensei em ser jogador de futebol, imaginava o quanto seria legal ganhar a vida “jogan-
do bola”, me divertindo e ainda por cima ganhando dinheiro com aquilo, “será bem legal!”, 
pensava eu, tendo como referência as imagens das personalidades esportivas da televisão. 
Logo vi que esse sonho não daria muito certo, pois não tinha as habilidades necessárias a um 
jogador de futebol, por isso tornei o futebol apenas uma brincadeira em minha vida, ao invés 
de fazê-lo uma profi ssão. Ou melhor, a vida se encarregou disso.

A idéia de ter uma profi ssão não me abandonava, por isso eu queria fazer a escolha o 
quanto antes, como se fosse coisa simples. Em um dia qualquer da minha infância, decidi ser 
astronauta. Eu queria ver a Terra lá de cima, ver o azul do planeta, pisar na lua e vestir aquelas 
roupas legais. A referência era fornecida também pela televisão e pelos seriados, fi lmes e 
desenhos de viagens intergalácticas, mas me deparei com outro problema, a roupa usada pelos 
astronautas (pensei que vesti-las seria o maior dos meus problemas, pois meu físico não era 
nada favorável), eu pensava: “Eu nunca vou conseguir entrar numa roupa dessas, sou muito 
gordo e não vou caber ai!”. Essa foi a razão pela qual não busquei ser astronauta.

Ainda sem uma certeza, uma palavra me veio à mente, não sei a fonte material dessa 
“opção”, por meio de qual referência fi z essa construção, televisão, talvez, rádio ou até mesmo 
através de uma professora, o certo é que gostei daquela palavra, gostei do som que ela fazia, 
gostei do jeito como a pronunciei e o melhor de tudo, era uma profi ssão. “Pronto, já sei como 
ganharei a vida, já sei qual será a minha profi ssão, já sei o que farei pelo resto da minha vida. 
Serei Engenheiro!”. 

Na verdade, eu não sabia o que era ser um engenheiro ou o que ele fazia, só sei que eu 
queria ser um. É prazeroso pra mim revisitar esses momentos, perceber que, há muito tempo 
atrás, eu tive o sonho de ser um engenheiro e o caminho para essa realização está sendo 
seguido e que hoje o sonho está se realizando. 

Fico extremamente feliz ao olhar para trás e ver que tive uma infância proveitosa. Apesar 
das difi culdades, fi z o que tinha que fazer e aprendi o que tinha que aprender.

A fase Bambinos da Madri Rosa havia passado. Eu já estava maduro o sufi ciente para 
enfrentar a ida para o “ginásio”, como dizia minha mãe.
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O novo mundo
Um mundo novo. Foi exatamente essa a impressão que tive quando passei para um nível 

acima no sistema de ensino. Saí do Bambinos da Madri Rosa para estudar no Colégio Estadual 
Placídia Cardoso, também no bairro do Jurunas. Mais uma vez, estava eu em um ambiente to-
talmente novo, a diferença era que dessa vez não havia nenhum conhecido, nenhum dos meus 
amigos estava na mesma sala que eu e aquele mundo era muito maior que o anterior. O prédio 
era maior, assim como o número de estudantes, isso me deixou assustado e fez surgir em mim 
um temor, o temor pelas situações ainda não conhecidas e que eu teria que enfrentar.

Essa mudança culminou com alguns acontecimentos em minha vida. A perda da minha 
avó materna, com a qual vivi toda a minha infância, e a mudança de bairro, saí do Jurunas, 
da casa da minha avó, e passei a morar no bairro do Guamá, fi nalmente em casa própria de 
minha mãe, dada pelo meu irmão mais velho, então na Marinha. Tudo era novo, a casa, a 
escola e a sensação de ausência. Nessa época, deixei meu sonho e as dúvidas sobre o futuro 
de lado e passei a pensar em coisas mais próximas, coisas de pré-adolescente, o primeiro 
beijo, o primeiro amor.

Foi nessa fase que parte do que sou foi consolidado, os traumas, as “neuras”, os temores, 
tudo isso eu vivi nessa fase. Guardo outras lembranças dessa época, lembranças boas; agora 
eu poderia jogar futebol em lugares mais distantes de casa, poderia fi car um pouco mais tarde 
na rua, pois já sabia andar por parte da cidade sozinho, era mais independente. 

De tudo isso um acontecimento me marcou de forma especial, a primeira paixão. Roberta 
era o nome dela, que sempre foi minha amiga até descobrir minha paixão. Depois disso, passou 
a me rejeitar, me humilhar e desprezar, tudo isso ao mesmo tempo, pelo menos assim, eu 
percebia sua reação. Não consegui elaborar isso, se antes éramos tão amigos, conversávamos, 
depois ela queria distância de mim. Foi duro esquecê-la, mas fi nalmente consegui, não com 
outro amor, mas com muita determinação.

No bairro novo, conheci pessoas novas, outro melhor amigo, Gil, outra paixão, também 
não correspondida, porém, dessa vez não deixou nenhuma grande dor. Fui amadurecendo, 
aprendendo a resistir e, assim, o olhar de criança ia desaparecendo, pois eu estava tendo que 
encarar o mundo com um olhar mais maduro, as situações exigiam isso de mim, confesso 
que ainda não tinha a consciência desse processo de maturação. 

Nesse período, tive que ajudar meus irmãos e minha mãe em um negócio que eles abri-
ram, um pequeno comércio que funcionava em minha casa, uma mercearia, como é conhecido 
por nós. Essa experiência me deu a noção de administração, ainda que bem vaga. Agradeço 
a meu irmão mais velho por isso, pois ele sempre me incentivou a ser independente, a tomar 
minhas próprias decisões, o que me ajudou a amadurecer e a ser o que sou hoje.

Minha mãe se esforçava para me oferecer o que eu precisava, porém, por haver uma 
diferença entre aquilo que precisamos e aquilo que queremos, não deixei de viver os confl i-
tos juvenis em torno dos bens, isso aguçou em mim a idéia de desigualdade, pois muitos de 
meus amigos tinham aquilo que eu não poderia ter. Sem saber, vivi o conceito de alienação, 
na medida em que aquilo que era produzido pela classe trabalhadora se voltava contra ela 
(eu) e a violentava. Nessa fase, comecei a dar atenção às diferenças de classes existentes em 
nossa sociedade. Eu queria ter uma roupa legal, um tênis de marca, mas minha mãe não tinha 
condições de me dar, apesar de trabalhar bastante.

Minha condição fi nanceira determinou o tipo de escolarização que tive, pois minha 
família não tinha condições de pagar uma escola particular, por isso estudei todo o ensino 
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fundamental e médio em escola pública. Experimentava a histórica dualidade da educação 
brasileira, uma para a formação das elites e outra para a formação das classes populares. 
Mesmo assim, descobria os prazeres da vida. Meus livros eram dados pela escola, o dinheiro 
da condução pelo meu irmão, havia um certo aperto, porém, minha mãe sempre dava um 
jeito. Ela fazia a suas vendas, bolo, mingau, picolé e, no fi nal, tudo dava certo.

Passei pelas crises que um adolescente geralmente passa. Tive forte tendência ao iso-
lamento, talvez pelo fato de ser gordinho, algumas vezes me sentia rejeitado. A solidão, a 
depressão, o se sentir estranho no grupo, o querer fazer parte de algo e não saber como ou 
não poder fazer parte daquilo, passei por tudo isso. 

O futuro é agora
Minha primeira grande decisão foi escolher o que fazer após ter terminado o ensino 

fundamental. Eu tinha duas escolhas, fazer escola técnica ou ir continuar os estudos em uma 
escola de ensino médio. Tentei a primeira opção e fi z a prova de seleção para a Escola Técnica 
Estadual do Pará, nem lembro qual curso profi ssionalizante escolhi, só sei que essa escolha 
foi infl uenciada pelo sonho de ser engenheiro, que se fortalecia desde criança. Não passei na 
prova e tive que peregrinar em busca de uma vaga, em alguma instituição próxima de minha 
casa. Felizmente consegui uma vaga no Colégio Estadual Edgar Pinheiro Porto, onde estudei 
o primeiro ano do ensino médio.

Mais maduro, pude perceber o quanto o ensino público é precário. Antes, eu tinha uma 
visão romântica das coisas, pensava que a escola realmente fazia o seu papel, que preparava 
o sujeito e desse a ele escolhas, opções. Vi que estava errado e que, se quisesse realizar meu 
sonho, que também era o sonho de minha família, teria que lutar bastante para isso. A escola pú-
blica formava as pessoas que deveriam ser dirigidas no futuro e isso não me conformava.

Dessa época, guardo boas lembranças, principalmente dos dois últimos anos do ensino 
médio, cursados no Colégio Estadual Augusto Meira. Lá pude conviver com outras pessoas 
bem diferentes daquelas com as quais havia convivido até aquele momento. Amadureci e 
aprendi a traçar planos e metas, aprendi que não basta apenas sonhar, aprendi que há uma 
distância muito grande entre o sonhar e o realizar, aprendi a superar as difi culdades e a lutar 
pelos meus objetivos e sonhos. Também guardo desse período bons amigos, bons professores 
e boas lutas, algumas vencidas e outras não. 

No último ano do ensino médio, tive de tomar outra importante decisão: qual curso 
superior eu deveria escolher. Meu grande sonho era fazer Engenharia da Computação, porém, 
na época, esse curso ainda não havia sido criado na Universidade Federal do Pará, então 
escolhi Ciência da Computação, seis meses antes do processo seletivo. 

Sempre gostei de tecnologia, mesmo não tendo acesso a um computador de maneira 
regular (e eu não tinha condições de pagar por uma graduação), por isso a escolha pelo curso 
e pela instituição pública. Por não ter dinheiro para pagar a taxa de inscrição do vestibular da 
Universidade Estadual do Pará, prestei vestibular apenas na UFPA, que era prioridade, por 
ser próxima da minha casa e ter o curso que eu almejava. 

Semanas antes da inscrição para o vestibular, fi quei sabendo que naquele ano seriam 
oferecidas vagas para o curso de Engenharia da Computação na UFPA e, com isso, eu poderia 
optar pelo curso que realmente gostaria de fazer. Imediatamente, troquei de curso e optei 
pela Engenharia, se desenhava ali a defi nição de uma trajetória e a realização de um sonho 
de infância: “Serei engenheiro!”.
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O alvo
Cursar Engenharia da Computação na Universidade Federal do Pará, esse era o meu alvo, 

todos os anos de estudos que tive convergiam para esse ponto, passar no vestibular. Naquele mo-
mento, isso era o que mais importava para mim, porém, fazer vestibular não era tão simples. 

Ignorando, ainda, a importância da minha história anterior, três fatores pareciam deter-
minar a minha vitória ou o meu fracasso: o apoio, a motivação e a preparação. A preparação 
foi feita com muito esforço, o apoio e a motivação vieram da família, principalmente de minha 
mãe e irmãos, isso porque a visão de estudo que eles tinham, e têm, é diferente daquela que 
meu pai tinha, isso em função de suas origens. 

A família de minha mãe é oriunda do município do Muaná, que fi ca a quatro horas de 
barco de Belém, a de meu pai, do município do Acará, distante de Belém seis horas de barco. 
Ambos, pai e mãe, têm pouca escolarização. 

Meu pai era um homem rude nos modos de pensar, fechado. Não me lembro de nenhuma 
conversa com ele que tenha durado mais de meia hora, nunca perguntou pelos meus estudos e nem 
me incentivava a estudar. Ele estudou até a quinta série do ensino fundamental e seu sonho era ter 
sua própria terra, viver dela, envelhecer nela. Plantar mandioca, fazer farinha, plantar açaí, viver 
do que a terra poderia lhe dar, isso era o que ele parecia querer para a sua vida e conseguiu. 

A sua forma de ver o mundo relacionava a escola a algo desnecessário, a ócio (própria 
de muitas famílias de zona rural), enquanto no trabalho via a possibilidade concreta de prover 
a sua existência. Ele também tinha o desejo que fossemos morar com ele, minha mãe, meus 
irmãos e eu, porém, minha mãe queria nos ver estudando, realizando nossos sonhos, sendo 
mais do que simples agricultores, não que isso seja ruim, ela simplesmente sonhou e queria ver 
seus sonhos realizados.

Nas férias, sempre íamos para o seu sítio, em Matupiriteua, que fi ca no rio Araxitéua, 
no município do Acará, passávamos semanas, meses com ele. Lá aprendi a fazer farinha, 
a remar, aprendi que a sua maneira de amar era muito diferente daquela que eu conhecia, 
daquela que era demonstrada pela minha mãe. 

Hoje sei que meu pai me amava e desejava o melhor para mim e revelava isso trabalhando 
e buscando a superação por meio do trabalho direto, assim o melhor dele era diferente do melhor 
de minha mãe, um tinha suas esperanças depositadas no trabalho, enquanto a mãe as depositava 
na educação. Perdi meu pai no dia vinte e cinco de setembro de 2005, um domingo, um acidente 
o levou, no lugar, o vazio de um pai que, a sua maneira, conseguia dizer que me amava.

Minha mãe sempre foi, e é, uma lutadora. Seu maior sonho era ver os fi lhos felizes 
e realizados, profi ssional e pessoalmente. Abriu mão de viver com meu pai para nos dar a 
oportunidade de estudar, de “ser alguém na vida”, como ela mesma dizia. Hoje, ela se diz 
uma mulher realizada, pois conseguiu aquilo que queria, ver seus fi lhos criados e direcionados 
na vida. Hoje, olho para ela e não vejo somente minha mãe, vejo a grande incentivadora de 
meus sonhos, vejo a mulher que acreditou em mim, pois foi ela que me fez ver na educação 
um caminho para a superação de difi culdades.

Sou o caçula de três fi lhos. Sérgio era o mais velho e Ronselito o do meio. Fui criado 
por eles, mais pelo Roni do que pelo Sérgio, pois meu pai sempre morou ou trabalho no 
interior e Sérgio entrou bem cedo para a Marinha. Na ausência de meu pai, meus irmãos 
foram as referencias masculinas que tive. Roni provia as coisas materiais que meu pai não 
dava, enquanto Sérgio oferecia sua atenção e o incentivo ao estudo, por isso ele é meu grande 
exemplo. Sempre tentei me espelhar no irmão mais velho, sempre quis fazer as coisas certas 
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para receber um elogio dele, sempre o tive como pai. Perdemos Sérgio no dia sete de julho 
de 2000, um acidente o tirou de nós, um acidente de carro me deixou órfão.

A perda de meu irmão me deu mais vontade de realizar o sonho de entrar na universi-
dade, porém, essa perda não foi apenas sentimental, a pessoa que fi nanciaria um curso pré-
vestibular para mim não estava mais conosco, me vi sozinho e sem saber a quem recorrer, 
pois meu outro irmão e minha mãe não tinham condições de pagar um desses cursos. Nesse 
momento, tive que amadurecer, crescer e correr atrás de meus sonhos. 

A batalha e a vitória
Minha primeira tentativa no vestibular foi logo após o término do ensino médio, em 

2001. A escola pública não tinha me assegurado o acesso ao conteúdo que me permitiria as 
condições necessárias para fazer a prova, por isso tive que buscar outra preparação, só que 
dessa vez em escola privada, mas que não tínhamos condições de pagar. 

Foi em meio à incerteza de a quem recorrer que uma porta se abriu diante de mim, a 
oportunidade de fazer uma prova de seleção para uma bolsa de estudos integral em um dos 
grandes colégio de Belém, oferecida apenas aos estudantes de escolas públicas. O projeto 
foi idealizado por um dos professores proprietários da escola, Aníbal, professor de biologia, 
de quem guardo grande admiração, pois ele também era de origem popular, tendo relatado 
sua trajetória em sala de aula.

Inscrevi-me, fi z a prova e passei, parecia mais perto da vitória que eu tanto esperava. 
Passei a estudar em dois horários, de manhã, no ensino médio regular, e, à noite, no curso 
pré-vestibular. Em três meses, tive que aprender aquilo que não aprendi em três anos. Tive 
difi culdades de assimilar as matérias dadas, pois o ensino público não me havia dado base 
para isso. Corri atrás do tempo perdido, porém, não como deveria. Passei na primeira fase 
do vestibular, que para minha família já era uma vitória, porém, fui desclassifi cado na última 
etapa. Fiquei conformado, pois não tinha dado o melhor de mim; fi quei com medo, pois não 
sabia como seria minha preparação para o próximo ano, para a próxima tentativa. 

Agora, eu teria que enfrentar outro grande desafi o, como conseguir um curso pré-vestibular 
acessível e de qualidade. Fiz novamente um concurso de bolsas, só que dessa vez em um colé-
gio que não tinha a qualidade de ensino que eu buscava, passei e tive o direito de pagar apenas 
metade da mensalidade total, R$ 20,00, que nem sempre eram pagos por falta de recursos. 

Sabia que a concorrência para o curso que havia escolhido era muito alta, por isso tive 
que buscar outras opções de estudo. Fui até o professor Aníbal, deixando a minha vergonha 
e a timidez de lado, e lhe pedi uma bolsa total para estudar em seu colégio, ele me deu esse 
privilégio e, mais uma vez, eu tive a oportunidade de estudar de graça, num dos melhores 
cursos pré-vestibular da cidade. 

Dessa vez, as coisas eram diferentes, valorizei mais a oportunidade que tinha, levei mais 
a sério, pois sabia que, se não fosse aprovado naquele ano, teria que trabalhar para pagar de 
novo outro curso pré-vestibular. Estudava, de novo, em dois turnos, de tarde no cursinho 
“meia-boca” e de noite no cursinho de elite. 

Nesse período, abri mão de muitas coisas, amizades, diversão, vida social. Tive que fazer 
isso, pois sabia que esse sacrifício deveria ser feito para corrigir as falhas do meu aprendizado. 
Fiz e não me arrependo. O dinheiro era pouco e muitas vezes almocei biscoito de chocolate com 
suco de guaraná, para não ter que voltar em casa, muitas vezes não tive nada para comer, tinha 
que optar entre o lanche e voltar para casa de ônibus e, na maioria das vezes, optava por voltar 
de ônibus para casa. 
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No cursinho “meia-boca”, tive que enfrentar salas de aulas muito quentes e super lota-
das. No cursinho de elite, me deparei com pessoas de diferentes classes, pessoas bem mais 
abastadas fi nanceiramente que eu, isso foi um choque para mim, mas, com o passar do tempo, 
aprendi a conviver com isso e toda essa experiência foi me formando.

É dessa etapa que mais me orgulho e tenho saudades, mesmo diante de todas as difi culdades, 
guardo boas lembranças desse período. Grandes amigos, como Carol, Anderson, Leidiane, Suel-
len, Lívia, e uma grande vitória, a aprovação no vestibular. Agora, sim, o sonho seria realizado, 
como sonhei quando criança, seria eu um engenheiro, um Engenheiro da Computação.

O passar
No dia quatro de maio de 2002, sairia o resultado fi nal do vestibular daquele mesmo 

ano. Eu já estava há algumas semanas esperando por esse resultado, porém, naquele dia, 
um sábado, o esperado listão acabou não saindo, a espera teria que durar mais um dia. O 
engraçado é que, no sábado, não fi quei nem um pouco ansioso, parece que eu já sabia que 
ocorreria aquele adiamento. 

O intervalo entre a última prova do vestibular e o domingo do listão dos aprovados 
foi marcado por uma saudade inexplicável do período de cursinho. Lembrava de todas as 
difi culdades que passei, das lutas, das abdicações, das amizades, principalmente delas. Es-
sas lembranças fi caram até hoje, porém, do que mais me recordo é do grande dia, do dia da 
aprovação, do dia em que passei!

No domingo, acordei bem cedo, dormi bem, porém, depois que acordei fi quei bem 
exaltado, apreensivo e muito ansioso. Já havia tomado a decisão de não esperar o listão pelo 
rádio, eu iria à universidade ver o resultado antes que o mesmo fosse divulgado pelas rádios 
da cidade. Eu morava, e moro, a poucos metros do primeiro portão que dá acesso a uma das 
entradas da universidade e, antes das nove da manhã, já estava no hall da reitoria, lugar onde 
seria divulgado o listão. 

Lembro que, quando andava em direção à universidade, eu pensava: “Daqui a pouco 
estarei fazendo esse mesmo trajeto muito feliz ou muito triste, como será voltar pra casa 
sabendo que sou universitário?”. Pensava em minha família, minha mãe, meu irmão, minhas 
tias, pensava em todas as pessoas que acreditavam em mim.

Na universidade, tive que esperar por alguns minutos, minutos que mais pareceram ho-
ras. Depois das nove horas da manhã, a ansiedade fi cou muito maior, pois era a hora em que 
o listão seria divulgado, mas naquele momento nenhuma lista foi publicada. Mais ou menos 
quinze minutos depois do horário marcado o tão esperado listão foi entregue aos radialistas e 
as pessoas que ali esperavam. Quando isso aconteceu, houve um grande tumulto, pois quase 
todas as pessoas queriam ver a lista dos aprovados ao mesmo tempo. 

Quando percebi que o listão já estava nas mãos das pessoas, saí correndo tentando ver 
se encontrava a lista do curso de Engenharia da Computação, quando cheguei no meio da 
confusão vi muitos papeis jogados pelo chão, era o tal listão, que havia sido todo separado 
pela multidão. Naquele momento, fi quei com a adrenalina nas alturas e passei a procurar no 
chão da reitoria pelas páginas correspondentes ao curso de Engenharia da Computação, não 
achei e entrei em desespero, pois não sabia se continuava procurando ou se voltava pra casa 
para tentar escutar meu nome no rádio. 

No auge do desespero, encontrei um amigo de cursinho que tinha feito vestibular para 
o mesmo curso que eu, perguntei a ele pela lista e ele disse que ainda não havia encontrado, 
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disse eu a ele: “Se você a encontrar, segura ela, porque eu também quero ver”. Procurei mais 
um pouco, porém, em vão. Toda essa procura durou pouco mais de trinta minutos, porém, 
naquele momento parecia que eu já estava naquela caçada há horas. 

Depois de alguns minutos, vi o Arílson gritando e se abraçando com uma outra pes-
soa, pensei, “ele passou, ele viu o listão...”, corri atrás dele perguntando pelo listão e ele, já 
sujo de ovo, me abraçou e disse que eu também havia passado. Eu queria ver meu nome e 
perguntei onde estava a perseguida lista, fi nalmente ele me apontou a pessoa que estava de 
posse daquele papel, tão amado naquele momento. 

No trajeto de poucos metros do lugar em que eu estava até a pessoa que segurava o papel, 
eu pensava: “Ele disse que eu passei, mas ele não sabe meu sobrenome, ele só sabe que me cha-
mo Rômulo e, para a segunda fase do vestibular, dois Rômulos foram aprovados, ou eu passei 
ou o outro Rômulo”. Fiquei ainda mais desesperado e ansioso, todo aquele tempo de espera se 
resumia agora na caminhada de poucos metros, a ansiedade de um ano seria desfeita em pouco 
mais de alguns segundos. Cheguei até a pessoa que segurava o papel, era um jovem, que não 
procurava o listão de Engenharia, por isso me entregou rapidamente a folha com os nomes dos 
aprovados. Antes de segurar a lista, já fui olhando, tentando ver meu nome em algum lugar. Vi 
o quinto nome de cima para baixo, o nono nome de baixo para cima, o número 52 daquela lista: 
“Pode comemorar, Rômulo Wilian Amanajás Ribeiro, você passou no vestibular!!”. 

“Alô, alô, alô, papai, alô, mamãe”.
Põe a vitrola pra tocar
Pode soltar foguetes que eu passei no vestibular!
Eu agora não me iludo, estou com a cuca controlada
Já não sou mais cabeludo, estou de cabeça raspada
Tudo agora é alegria, estou alegre pintando o sete
Com a turma na folia, dando tiro de confetes.
Alô, alô, alô, papai, alô, mamãe”.
Põe a vitrola pra tocar 

Pode soltar foguetes que eu passei no vestibular!”

Foi no que pensei, a famosa música dos aprovados, o famoso jargão das rádios, “- Pode 
comemorar, Fulano de Tal, você passou no vestibular!”. 

Naquele momento, senti um alívio enorme, um peso enorme saía das minhas costas, 
até meu respirar tornou-se mais agradável. Corri em direção a meu colega de cursinho, que 
ainda estava ali, me abracei com ele dizendo que eu havia passado, ele me abraçou e outras 
pessoas já foram nos jogando ovo, colorau e trigo, voltei pra casa com o listão dos aprovados 
no curso de Engenharia da Computação nas mãos. 

No caminho de volta, todo sujo e orgulhoso, observava as pessoas me olhando e dizendo: 
“Esse ai já vem todo sujo! Traz até o papel com ele”. Desse caminhar não me esqueço, lembro 
que encontrei uma amiga no caminho, ela perguntou se eu havia passado e eu não consegui 
dizer nada, o máximo que fi z foi um sinal de positivo. Antes de chegar em casa, a vizinha 
me viu todo sujo, chamou minha mãe e disse que eu havia passado, pois eu já estava sujo 
de trigo e ovo, minha mãe saiu de casa e, quando me viu todo branco e amarelo, começou a 
pular e gritar, dizendo: “Ele passou, meu fi lho passou!”.

Depois disso, foi só festa, minhas tias e meus primos apareceram em casa com bebidas 
e comida. Em poucos minutos, já havia balões enfeitando a frente de minha casa, o vizinho 
colocou seu aparelho de som no meio da rua e a única música que tocava era a dos aprovados 
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no vestibular. Minha casa fi cou toda suja de ovo, colorau, trigo, igualmente a mim. Também 
fi quei careca, pois essa é uma tradição no vestibular aqui do Pará (todos os vestibulandos do 
sexo masculino devem raspar a cabeça depois de aprovados), raspei e passei a fazer parte da 
tribo dos calouros, graças a Deus, graças ao meu esforço e de minha família também. 

Hoje, percebo que a aprovação no vestibular representou a possibilidade de superação de 
difi culdades anteriores, a perspectiva de futuro, uma das poucas que resta aos trabalhadores. A 
expectativa de minha mãe, que via o caráter redentor da escola, estava impregnada em mim.

O hoje
Hoje estou cursando o terceiro ano de Engenharia da Computação, na UFPA. Já atrasei 

o curso em um semestre e tenho outras matérias pendentes. No pré-vestibular, principalmente 
no último ano, fui um aluno exemplar, sempre consegui resolver todos os exercícios propos-
tos, entender todas as matérias ministradas, me sentia à frente de outros alunos. No ensino 
superior, porém, tive difi culdades em acompanhar as matérias ministradas, principalmente 
a de cálculo. Nesses momentos, percebi o quanto minha formação fundamental e média 
haviam sido defi citárias.

Com a maturidade que tenho hoje, vejo que fui relapso na primeira metade da gradua-
ção. Deixei-me prender pelas limitações fi nanceiras que tinha, e tenho, e também pela falta 
de tempo, pois desde que ingressei na universidade tive que trabalhar para ajudar em casa. 
Com a mesma maturidade, percebo a necessidade de melhorar e de fazer um curso de inglês, 
ou seja, prosseguir a caminhada de superações das limitações colocadas pela vida e me e 
dedicar mais aos grupos de estudos.

Na universidade, descobri, novamente, um novo mundo. Conheci novas pessoas e co-
mecei a ver as questões sociais com outros olhos, visão iniciada durante o cursinho. Percebi 
que poderia ter um papel mais ativo junto a essas questões, principalmente dentro do curso de 
Engenharia, bastante carente disso. Minha entrada no projeto Conexão de Saberes despertou 
muito mais esse interesse.

Também descobri meu futuro, não só o profi ssional, como também o pessoal, pois 
hoje a maioria de meus amigos está dentro da universidade. Foi também na universidade que 
encontrei a pessoa com quem quero passar o resto de minha vida, Kattia Nina, a mulher com 
quem quero casar, ter fi lhos e ser feliz. 

O amanhã
Do amanhã, espero uma formatura, talvez uma especialização ou mestrado. Não quero 

viver para os estudos, tenho outros planos, quero um futuro diferente daquele que a maioria 
dos meus amigos quer, a maioria quer chegar ao doutorado e viver estudando. Quero um 
emprego que me dê condições de sustentar minha família com conforto, quero ter tempo para 
eles. Assim, a referência do meu pai, que valorizava o trabalho, parece reviver em mim.

Das realizações profi ssionais, espero o próprio negócio, acho que para um futuro não tão 
próximo. Espero ajudar aqueles que sofrem com a exclusão tecnológica. Do futuro, espero ser feliz, 
tenho certeza que serei, com muito ou pouco dinheiro, pois minha felicidade não está no dinheiro 
nem nas realizações profi ssionais, minha alegria está em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. 
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Rosiane da Silva BatistaBatista11

Chamo-me Rosiane, tenho 26 anos e estou no 4º semestre de Pedagogia da Uni-
versidade Federal do Pará. Moro com meus pais (Rosemiro e Domingas) e um irmão 
(Robson) mais novo que eu, no bairro do Guamá na periferia de Belém do Pará, próximo 
à universidade.

Sempre moramos no Guamá, considero que seja um bom lugar para morar, não sei se 
é porque sempre morei aqui. Apesar de meu pai ter insistido várias vezes para que nos mu-
dássemos para outro lugar, minha mãe e eu sempre fomos contra a mudança.

Nunca quis me mudar porque aqui moram quase todos nos nossos parentes e muitos 
residem na mesma rua. Também pelos serviços que o bairro oferece, por mais precários que 
sejam, por exemplo, o posto de saúde, o pronto socorro e a feira fi cam próximos de casa.

É um bairro com registro de violência, porém, acredito que a violência está em todo 
lugar. A rua onde moro já foi muito violenta, com ocorrência de assaltos, entre outras coisas, 
uma esquina próxima a minha fi cava cheia de bandidos que usavam vários tipos de drogas. 
Depois que a comunidade se reuniu para construir um PM Box, fazendo festas e bingos, a 
rua fi cou tranqüila. 

Minha família
Meu pai veio de uma cidade do interior do estado (São Domingos do Capim), pouco 

desenvolvida. Ultimamente, ganhou um pouco de destaque na mídia, devido a um evento que 
acontece em torno da prática de surfe na pororoca. Meu pai veio morar aqui em Belém, mas 
não pôde prosseguir com seus estudos, pois teve que trabalhar desde cedo. 

Ele relata que, aos treze anos, trabalhava fazendo carreto na feira e, desde então, meu 
avô não lhe ajudou mais em nada, ao contrário, meu pai ajudava-o, pois estava doente. Mesmo 
assim, estudou até o equivalente à 3ª série do ensino fundamental. Começou a trabalhar na 
construção civil como carpinteiro e se tornou mestre de obras. Ele relata que nessa época não 
aceitavam pessoas que estudassem para que não interferisse no trabalho. Atualmente, meu 
pai está longe de casa, em Santarém, a trabalho, e só pode vir a cada dois meses.

Minha mãe veio para Belém, por coincidência, da mesma cidade, para trabalhar e estudar. 
Apesar das difi culdades vividas, como a morada no local de trabalho ou com conhecidos e 
as de ordem fi nanceira, ela conseguiu terminar o 1º grau (ensino fundamental) e iniciar o 2º 
grau (ensino médio), que teve que interromper após o casamento, em função dos fi lhos que 
não tinha com quem deixar. Ela só pode concluir o ensino médio muito tempo depois.

Minha mãe conta que essa fase foi muito difícil, pois teve uma época em que ela morava 
com um tio e o fi lho dele rasgava seus cadernos e suas apostilas para brincar. Ela não podia 

1 Estudante do Curso de Pedagogia – UFPA.
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fazer nada, uma vez que morava de favor. Hoje em dia, minha mãe é funcionária pública da 
Funpapa e trabalha no Conselho Tutelar.

Depois que se casaram, meus pais tiveram três fi lhos, eu, meu irmão Robson e minha 
irmã Rosilene. Meu pai também tem outro fi lho, Adilson, mais velho e que não mora com a 
gente, pois já é casado e tem duas fi lhas.

Nossa situação fi nanceira era precária, pois, como meu pai trabalhava na construção civil, 
às vezes, quando concluía as obras, fi cava desempregado, e essa situação ocasionava muitas 
difi culdades, pois minha mãe não trabalhava nessa época. A família de meu pai sempre nos 
ajudava fi nanceiramente. Meu pai chegou a abrir uma fi rma com a qual teve muitos problemas 
trabalhistas. Lembro-me desse período porque meus pais chegaram a brigar. 

Também tivemos problemas com a justiça. Já estava no ensino médio e, em uma tarde, 
cheguei da escola e tive a informação de que um ofi cial de justiça esteve em casa e havia 
levado meu aparelho de som, que minha mãe tinha me dado de presente de aniversário, e um 
freezer dela. Fiquei desesperada, mas minha mãe, não. 

Nessa época, ela começou a freqüentar uma igreja evangélica que lhe deu condições 
subjetivas para se manter calma. Depois, conseguimos reaver os objetos, mas tiramos uma 
grande lição, a de não viver apegados a bens materiais.

Foram essas as condições materiais e a estrutura familiar que serviram como ingredientes 
para a minha formação. Das difi culdades e das afl ições, vêm o reconhecimento dos obstáculos 
que devem ser vencidos pelas famílias das classes trabalhadoras.

Vida escolar
Minha vida escolar começou aos três anos, quando passei a estudar em uma creche (Capemi). 

Essa experiência não foi muito boa, pois não conseguia me acostumar com a nova realidade de 
passar o dia inteiro fora de casa, pois, acredito, a minha família não me preparou adequadamente 
para começar na escola. Não lembro muito desse período, pois ainda era muito pequena.

Depois dessa creche, passei a estudar em uma pré-escola, que funcionava em um centro 
comunitário (Monte Serrat). Lá, comecei a gostar do ambiente escolar e ver signifi cado na 
escola, talvez porque esse lugar fosse lúdico. Essa foi uma fase boa, pois na pré-escola tudo 
era sempre muito animado e colorido, o que favorece o desenvolvimento da criatividade e a 
formação da personalidade. 

Por não termos condições fi nanceiras para pagar escolas particulares, sempre estudamos 
em escolas públicas, cursei o 1º grau na Escola Municipal Amália Poungartten, próxima de mi-
nha casa. A escola era muito pequena, um pouco velha e com poucas salas e espaço reduzido.

 Minha 1ª série foi um desastre total, primeiro, porque meu horário de estudo era das 
7h às 11h e odiava acordar cedo, em casa era um esforço muito grande para que conseguisse 
acordar, levantar e me arrumar cedo, quase sempre chegava atrasada na escola.

Não sei se por não gostar de acordar cedo e ir todos os dias, quase que obrigada, para 
a escola, tive muita difi culdade com minha aprendizagem, não aprendia nada e, nas provas, 
não me saía bem. A escola, assim, foi se tornando um estorvo para mim, pois ela não tinha 
vínculos com a vida real e assumia a forma de um ensino tradicional, desinteressante e com 
base em procedimentos de memorização. A escola perdera o seu caráter lúdico.

Dessa relação confl ituosa, o resultado imediato foi a minha reprovação no primeiro ano 
escolar. Cheguei a me sentir fracassada, mas agora imputo principalmente a nossa situação 
social de exclusão e à precariedade da escola tal fracasso.
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No ano seguinte, lá estava eu de novo para cursar a 1ª série, só que, dessa vez, tive 
que estudar também à tarde. Como estudava de manhã e à tarde, fui progredindo. As difi -
culdades passaram a ser superadas e o meu rendimento na escola melhorou. Já compreendia 
os assuntos, não errava mais as questões da prova; nesse ano consegui obter boas notas e 
passar de ano. O prazer vinha agora do resultado do processo de aprendizagem, a aquisição 
dos conhecimentos.

Na 2ª série, a escola foi transferida, passando a funcionar em outro local, com mais 
salas, mais espaço, sala de leitura, uma quadra de esportes, pelo menos o espaço físico havia 
melhorado, apesar de que isso não era o mais importante, pois a escola não se constitui só de 
espaço físico. Estudei todo o ensino fundamental nessa escola.

Apesar de todos as difi culdades vividas, meu pai sempre nos incentivou a estudar, 
pois tinha grande preocupação com os estudos, maior que a de minha mãe. Acho que ele via 
na universidade a possibilidade de assegurar aos fi lhos a oportunidade que não teve. Essa 
preocupação era tanta que ele nem fazia questão que trabalhássemos para que pudéssemos 
nos dedicar aos estudos. Ele dizia que enquanto estivéssemos estudando, ele nos sustentaria, 
mas, caso não quiséssemos estudar, teríamos que trabalhar.

Infelizmente, por mais que ele se esforçasse para estudarmos, meus irmãos abandonaram os 
estudos por algum tempo. Minha irmã ia bem nos estudos, mas lá pela 5ª serie começou a viver 
vários confl itos na escola. Em pouco tempo, ela se casou e teve fi lhos, abandonando os estudos 
por algum tempo. Hoje, depois de ter voltado à escola, ela está no 1º ano do ensino médio.

Meu irmão sempre foi o mais estudioso, ele fez o ensino fundamental no mesmo colégio 
que eu e tirava boas notas, quando chegava em casa todo orgulhoso mostrava-as para todos. 
Estava um ano na frente, mas ele sempre falava que o dia que fosse reprovada ele passaria 
na minha frente. 

Quando terminou o ensino fundamental, foi estudar na Escola Estadual Paes de Carvalho 
para cursar o ensino médio, foi quando também experimentou uma relação confl ituosa com 
a escola. Parou de estudar e, com muitas difi culdades e depois de ter experimentado várias 
escolas, está terminando o 3º ano do ensino médio. 

Essas experiências confl itantes, minha e de meus irmãos, com a escola nos colocava 
frente à idéia de fracasso pessoal. A cultura prevalecente na sociedade, fundada na merito-
cracia e no individualismo, tende a responsabilizar os indivíduos por seu sucesso ou fracasso, 
desconsiderando a origem social de cada um.

Somente depois de algum tempo percebi que a escola e a nossa sociedade são responsá-
veis por um ensino desconectado da realidade e pela colocação de diferentes obstáculos que 
tornam a vida escolar das crianças e dos jovens de origem popular muito mais complicadas 
que a dos fi lhos das classes médias e altas. 

A minha entrada na universidade serviu de novo ânimo para minha família, possivel-
mente porque tenha fi cado visível a possibilidade de construção de um futuro melhor. Meus 
irmãos retomaram os estudos, assim como outros parentes também voltaram. Acho que o 
fato de ter conseguido entrar na universidade mostrou às pessoas que não só eu, mas que 
todos são capazes. 

Li uma reportagem, em O Liberal, do dia 5 de outubro de 2005, que tratava da falta de 
escolaridade e como esta infl uencia na remuneração dos trabalhadores. Nessa matéria, havia 
alguns relatos de pessoas que por algum motivo abandonaram os estudos e hoje se arrependem, 
pois não conseguem arranjar um bom emprego e nem progredir no emprego que tem.
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A partir dessa reportagem e dos relatos do livro do Jailson de Sousa e Silvausa e Silva22,, entendi 
que as pessoas que não conseguem realizar seus sonhos quando jovem transferem para seus 
fi lhos parte de suas expectativas não supridas.

No ensino fundamental, dois professores tiveram grande importância na minha vida. 
Na 4ª série, era uma professora chamada Neuza, que no começo eu odiava, pois ela nos exi-
gia que todo dia fi zéssemos uma cópia da história de um livro, para mim era demais ter que 
procurar um livro para fazer cópia, só por que ela queria. Só depois entendi a frase de um 
autor italiano que diz: “Quem instrui também educa”.

O outro se chamava Elcimar. Era um professor de matemática da 5ª série, tão exigente 
quanto a outra, ele passava exercícios para que resolvêssemos em casa e depois no quadro, quem 
errava tinha que fi car em pé o resto da aula. Ele era tão exigente que todos tinham medo dele.

Hoje, entendo o porquê de todas essas exigências, talvez fossem os únicos professores 
que se importavam com gente. Eram as suas exigências que nos possibilitavam o crescimento 
e não as “facilidades” que outros docentes nos ofereciam.

Quando estava na 6ª série, comecei a trabalhar em um supermercado como empacotadora, 
fazia parte de um projeto da Funpapa, em que tínhamos que estudar para participar dele. Passei 
mais ou menos dois anos trabalhando lá. Gostei muito dessa fase, pois ganhei um pouco de 
autonomia em relação aos meus pais, conheci muitas pessoas e fi z muitas amizades. 

Depois de passar da 8ª série, cheguei ao 1º ano do ensino médio. Naquele tempo, para 
ingressar nesse nível de ensino, particularmente em algumas escolas mais procuradas, era 
necessário passar por um processo de seleção, semelhante ao vestibular e quem conseguia 
ser aprovado fi cava na escola que tinha escolhido. Fiz a prova para conseguir uma vaga no 
I.E.E.P (Instituto de Educação Estadual de Pará) e consegui ser aprovada segundo os critérios 
de avaliação estabelecidos.

 Escolhi o magistério porque achava que com ele seria mais fácil conseguir um empre-
go. Mesmo assim, não tinha preferência por nem uma área, assim cursei os três anos. Nesse 
período, passei algumas difi culdades principalmente de ordem fi nanceira, às vezes não tinha 
dinheiro nem para passagem, só não passei mais necessidade porque tinha uma amiga desde 
a infância, a Érica, que tinha o pai taxista e me dava carona.

A única coisa que lamento no ensino médio é que, como o ensino era voltado para 
formar professores e as matérias eram mais pedagógicas, não havia uma preocupação em 
preparar para o vestibular.

Depois de concluir o magistério, não participei da formatura, pois na época meu pai 
estava desempregado e não tinha condições de arcar com as despesas. Ele até queria pegar 
dinheiro emprestado para que eu pudesse participar da formatura, mas eu não quis que ele se 
endividasse, pois o mais importante era ter conseguido concluir o ensino médio, em 1999. 

Caminhada rumo à universidade
As difi culdades se multiplicaram, pois os bons cursos de preparação para o vestibular 

eram pagos. Por isso, só entrei no cursinho em 2001, depois de um ano após de conclusão 
do ensino médio.

Apesar de todas as difi culdades fi nanceiras que passei, consegui pagar o cursinho (Nova 
Era) e nele aprendi muita coisa que não havia aprendido durante toda minha vida escolar, 

2 Coordenador Nacional do Programa Conexões de Saberes.
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que foi muito defi ciente. Não sabia quase nada de muitas matérias como: física, matemática, 
química, literatura e outras mais.

Comecei a me preparar para o vestibular em 2001, em um cursinho pequeno, na verdade 
estudava mais para fazer a vontade dos meus pais, principalmente do meu pai, que sempre 
me incentivou a estudar, por isso não queria decepcioná-lo.

Nesse ano, acho que não me esforcei o bastante, mas consegui passar na primeira fase, 
só que pensei que não passaria, então larguei o cursinho e fui fazer a prova despreparada e 
não passei. 

Mesmo assim, meus pais não deixaram de acreditar em mim fi quei um ano e meio 
sem estudar. No meio de 2003, meu pai queria que eu voltasse a me preparar para prestar 
vestibular, resisti um pouco e disse que faria isso no próximo ano, só que ele insistiu para 
que me preparasse logo.

No meio do ano, comecei a fazer o intensivo no Átomo Vestibulares. Nesse ano, me 
esforcei mais, estudava em casa até tarde, com os amigos, aos sábados, domingos e feriados. 
Depois de passar pelo cursinho pela segunda vez, em 2004, consegui a aprovação no vestibular 
e garanti minha vaga na universidade.

A conquista
O momento em que você escuta seu nome pelo rádio, a comemoração com os parentes 

e amigos, é inesquecível. Lembro-me como se fosse hoje o dia do resultado do vestibular, eu 
nem sabia que sairia naquele dia, 22 de fevereiro (domingo pela manhã). Uma amiga de minha 
mãe que me falou quando estávamos na igreja, fui para casa e comecei a escutar sozinha, 
depois chegaram meus pais e meus irmãos. Estava um pouco receosa, pois havia deixado 
algumas questões em branco e acreditava que não conseguiria ser aprovada.

Quando escutamos o meu nome, gritamos e pulamos tanto que os vizinhos até pensa-
ram que alguém estaria passando mal, outros que já sabiam que estava prestando vestibular 
imaginaram que havia sido aprovada. 

A comemoração foi feita pelos parentes, pois eles tomaram a frente e bancaram tudo até 
porque aquele era um acontecimento inédito na nossa família, fui a primeira pessoa, tanto da 
família de meu pai como de minha mãe, a entrar na universidade. Essa aprovação signifi cou 
uma superação das defi ciências da escola públicas, de minhas difi culdades de ordem fi nan-
ceira e da pouca motivação. Portanto, foi muito mais que uma simples aprovação, foi uma 
conquista pessoal minha, de minha família e de meu grupo social.

Vida acadêmica
Depois de passar por todo esse processo de comemoração e alegria, me senti tomada por 

um sentimento, contrário a esses, que foi o medo de encarar a universidade. Não sei explicar 
a razão desse sentimento, não sei se foi pelo fato de estar entrando em uma nova fase da 
minha vida, se foi o receio de enfrentar o desconhecido. No intimo, sabia que a universidade 
não fora criada para uma fi lha de um operário da construção civil. Porém, venci o medo, pois 
acredito que não devemos nos deixar dominar por ele.

Em decorrência de toda a educação precária que tive, quando cheguei ao ensino superior, 
senti muitas difi culdades de me expressar, de expor minhas idéias e, principalmente, de falar 
em público, o que é inevitável pelo menos no meu curso, que exige um papel ativo dos dis-
centes no processo de aprendizagem, onde estamos sempre sendo solicitados para discussões 
de textos, apresentação de seminários e outras atividades dessa natureza.
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Ficou mais transparente o fosso entre a educação básica e o ensino superior. Como não 
estávamos acostumados a falar em público, a exposição de nossas idéias parecia muito difícil. 
O pior de tudo é que na universidade nos é cobrada uma postura autônoma diante do processo 
educativo, mas essa nunca foi promovida na escola básica, que se caracterizava por um tipo 
de relação pedagógica na qual o decente exercia o protagonismo. Ficou nítido, também, o 
tradicionalismo de nossas escolas, apesar do discurso de renovação.

Lembro-me que, logo nos primeiros dias, fi quei tão nervosa porque os professores 
entravam na sala e, ao invés de fi carmos sentados um atrás do outro em fi leiras, eles pediam 
que fi zéssemos um círculo, para enxergarmos melhor o outro. Confesso que tinha medo até 
de me apresentar, de falar meu nome, o que também era inevitável, já todos os professores 
queriam que nos apresentássemos.

Considero que, apesar de todo o medo que senti, toda essa aprendizagem e essas novas 
experiências do ensino superior têm sido boas e proveitosas. Tornei-me mais independente, 
pois muitas vezes tive que ir em busca do conhecimento. Diminuiu o medo de me expor, pois 
já não me sinto tão insegura e incapaz como antes.

Quando estava cursando o 2º semestre de Pedagogia, comecei a participar do Projeto 
Conexões de Saberes do Observatório Paraense, esse projeto está sendo muito importante 
para minha vida, pois aprendi muitas coisas e espero aprender muito mais até o fi m de minha 
permanência nele. 
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Eunice Maria Fonseca Feitosa Feitosa11

A origem
Sou Eunice Maria Fonseca Feitosa, nascida em Belém, terceira fi lha dos quatro fi lhos de 

José Marcelino Feitosa, cearense de Sobral que trabalhava como feirante na feira do Ver-o-
Peso, falecido há 15 anos em virtude do alcoolismo, e Orlanda Fonseca, que trabalhou como 
lavadeira durante muito tempo, nasceu na Vila de Maiuatá, no município de Igarapé-Miri. 

Pode-se chegar em Igarapé-Miri por meio fl uvial e rodoviário, há ainda um campo de 
pouso para pequenas aeronaves. O município tem como principal ato religioso a festa da 
padroeira Nossa Senhora de Santana, no período de 16 a 26 de julho, e o açaí é o produto de 
maior importância na alimentação da população local.

Meu pai estudou até a 4ª série, segundo meu avô, ele fugia da escola, por isso não 
foi mais longe. Minha mãe lê bem e escreve poucas palavras. Ela nunca freqüentou escola, 
aprendeu a ler porque era curiosa e a escrever com pedaços de carvão. Dona Orlanda queria 
muito ter a oportunidade de estudar, por isso fez todo o possível para que nós completássemos 
o nível médio. Ela conseguiuonseguiu22. . 

Sabemos que, em nosso país, jovens que possuem família com o perfi l da minha, por 
uma questão de sobrevivência, precisam priorizar o trabalho. Acredito que foi por esse mo-
tivo que meus irmãos não conseguiram continuar os estudos. Eu só consegui porque tive a 
oportunidade de conhecer pessoas em que me espelhei e, ao contrário de meus irmãos, tive 
o equilíbrio para não constituir família cedo. 

Os irmãos
A irmã mais velha, sempre trabalhou como auxiliar de escritório; atualmente trabalha 

nessa função em um hotel. Meu irmão mora em Rondônia, mudou-se para lá com a família 
em razão da falta de emprego fi xo em Belém. Hoje trabalha como recepcionista na Unimed e 
sua esposa é funcionária da prefeitura de Porto Velho. A irmã mais nova começou vendendo 
material de expediente. Há cerca de cinco anos, ela abriu uma pequena papelaria e vive disso. 
Atualmente, é quem se encontra em melhor situação fi nanceiraão fi nanceira33.. 

1 Estudante do curso de Economia – UFPA / Campus Belém.
2 Uma vida de brasileiros, imigração; aproximação cultural através do matrimônio; trabalhadores que se desfazem 

pelos caminhos da vida; mulheres que sobrevivem mesmo diante de suas condições; os avós, fi guras ilustres 

sempre presentes, mesmo diante das discriminações com o envelhecimento; são todos caminhos de trabalho, suor, 

sacrifícios, para reconstruírem suas próprias vidas, mesmo que seja na vida de seus fi lhos.
3 Os encontros e desencontros das famílias não são apenas escolhas e opções são também necessidades, determi-

nações e contingências. São vidas em movimento, que, na esfera da intimidade, tentam reconstruir suas trajetó-

rias, encontrando apoio, solidariedade e difi culdades, mas sem a qual, fragmentamos nossa sociabilidade.
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A infância
Nós morávamos em uma casa de madeira em cima do alagado, doada por meu avô 

paterno no bairro do Jurunas. Dona Orlanda, em todas as situações, tentava amenizar as di-
fi culdades, por exemplo, ela sempre comprava algum presente no Natal e não faltava a ceia 
para os fi lhos; fez a nossa primeira comunhão com tudo que tínhamos direito e íamos duas 
vezes por ano ao cinema para assistirmos A vida de Cristo e Os Trapalhões. Meu pai era o 
oposto, não tinha compromisso com nada, difi cilmente chegava sóbrio em casa. Ele queria os 
fi lhos todos trabalhando na feira, mas minha mãe queria que nós estudássemos para termos 
uma realidade diferente da dela. 

Minha mãe relacionava-se bem com os vizinhos, eles nos ajudaram muito. Tínhamos 
uma vizinha, Maria, que era professora primária e nas horas vaga cedia a cozinha de sua casa 
para alfabetizar as crianças carentes das proximidades, além de não cobrar nada, ainda dava 
merenda para as crianças. Lembro do mingau de banana que era servido – uma delicia –, eu 
e meus irmãos fomos alfabetizados por ela por ela44. . 

Com oito anos, entrei na 1ª série primária na Escola Estadual Placídia Cardoso, onde 
estudei até completar a 8ª série. No período da 1ª a 4ª séries, tive difi culdades, pois quando 
entrei na escola mal sabia ler e era uma criança muito doente, no entanto, consegui passar 
por esse período sem nenhuma reprovação. 

Nessa época, minha mãe lavava roupas para uma família de portugueses que tinham 
muitas revistas em quadrinho, quando eu a acompanhava para carregar as roupas o seu Joa-
quim sempre me dava algumas dessas revistas, aquilo era o máximo para mim. Quando lia 
as histórias do Walt Disney me projetava para outro mundo, em pouco tempo já tinha uma 
coleção dessas revistas. Essas histórias me ajudaram muito a gostar de leitura e melhorar na 
escola. 

A minha infância no Jurunas foi bem alegre; cercada de festas e brincadeiras de rua. Na 
época junina, eu dançava quadrilha, apesar da timidez, eu me soltavau me soltava55. . 

A adolescência 
No período da 5ª à 8ª, eu sempre passava um tempo na casa de algum conhecido de 

minha mãe, para tomar conta de criança ou somente obter alimentação adequada, pois eu 
era propícia a fi car doente, se não me alimentasse adequadamente. Essa convivência com 
um mundo diferente do meu me fazia sonhar com uma vida mais digna para mim e minha 
família, também me sentia deprimida por não ter acesso a tudo aquilo que antes nem sabia 
existir; as músicas que eles escutavam e o que comiam me agradavam e isso foi uma maneira 
de incentivo para eu querer ser diferente do meio em que vivia.

4 Os princípios morais e a institucionalidade do direito por onde andam em nosso Brasil? Onde estão nossas casas, 

famílias e escolas? Foi com as difi culdades e sacrifícios da família que encontramos oportunidades no desejo de 

mãe para os fi lhos. Porém, foi, também, no vizinho que a solidariedade e a educação se apresentaram, alimen-

tando corpo e alma, rumo a novas conquistas. Foi na ausência do Estado, na destituição dos direitos (à casa, à 

comida, à escola) que se descobriu o caminho dos saberes, permitindo novas conexões.
5 Lembrando nosso saudoso e querido Paulo Freire, precisamos aprender com a vida, precisamos conhecer e ler a 

realidade cotidiana. Da infância na escola, quantos de nós não lembram dela? O caminho da leitura se fez por ou-

tros caminhos que não os da escola, e a realidade, esta foi compreendida a partir de outro mundo. Foi o caminho 

de fora da escola que demonstrou o seu valor e a vontade de buscar este saber, ainda idealizado, mas já desejado.
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Reprovei a 5ª série, eu não estava preparada para absorver as novas matérias. O restante 
do ginásio – como era chamado o período da 5ª à 8ª – consegui levar com facilidade. Na 7ª 
série, tive uma professora de educação física que foi diferente de todas as outras da escola, 
chamava-se Nádia, era bonita e tinha um excelente astral. Ela inovou porque implantou nas 
aulas modalidades esportivas em grupo. Tínhamos aulas práticas e teóricas de vôlei e handebol, 
isso nos ensinava a ter disciplina e conviver em grupo. Nádia ainda orientava as alunas a se 
prevenir da gravidez, falava das conseqüências de uma gravidez na adolescência, na escola 
havia algumas meninas grávidas. 

Fiquei apavorada no dia em que vi leite escorrendo da blusa de uma colega, ela estava 
grávida e não sabia como contar para os pais. O meu medo e as orientações dessa professora 
me fi zeram ter muito cuidado com minha sexualidadea sexualidade66. . 

Aos dezessete anos, entrei no Colégio Estadual de 2º Grau Paes de Carvalho. Reprovei 
1º ano em desenho, matéria baseada em geometria e trigonometria, assuntos para mim, gregos. 
Além do mais, o professor ministrante de tal matéria era um ditador, nos obrigava a comprar 
régua, compasso, esquadro, borracha da mais cara, lápis de todos os números, ou seja, se não 
tivéssemos todo o material, não podíamos assistir às aulas. Após passar do 1º ano, o resto foi 
fácil, já que não havia mais essa disciplina.

No CEPC, estudei no período noturno, havia conseguido emprego com carteira assinada 
como balconista em uma loja. Terminei o ensino médio aos 21 anos, sempre trabalhando 
como comerciária. Não dei continuidade aos estudos, apesar da vontade de ingressar na 
UFPA, pensava não ser capaz de concorrer com estudantes de colégio particular e estava 
mais interessada em ganhar dinheiro para ajudar minha irmã mais velha na reforma da casa 
– não conseguimos grande coisade coisa77..

O incentivo
Com o intuito de aumentar minha renda, passei a vender produtos de beleza da Natura, 

um dos locais de venda foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Lá 
conheci muitas pessoas que possuíam formação superior e algumas delas, mesmo sem saber, 
me levaram a ter força para estudar novamente e enfrentar o vestibular. 

 Nove anos após ter concluído o ensino médio, procurei o Centro Popular de Ensino 
(CEPE), que funcionava dentro da UFPA. As aulas eram ministradas por alunos da instituição, 
por um preço irrisório, somente aos fi ns de semana e feriados das 8h às 20h. Estudei durante 
todo o ano de 1998, fi z o vestibular em 1999 para Direito e não passei. No ano seguinte no 
primeiro semestre dei continuidade aos estudos, sozinha em casa, no segundo semestre voltei 

6 Os caminhos da juventude se fazem muito pela vida, medos, tabus, alegrias e experiências, mas e a escola? 

Aprendemos a ser jovens na vida, pois a escola, muitas vezes, continua ausente enquanto instituição. Foi na fi gura 

da pessoa Nádia, da professora de educação física, e não da escola que conseguiu perceber-se e compreender-se 

jovem. Assim, não fi ca difícil compreender porque muitos jovens encontram na rua, no tráfi co, na violência, suas 

referências para a vida, apenas (se é que podemos falar assim) foram preenchidos espaços vazios e encontradas as 

referências que nos faltaram nesse período.
7 Talvez uma das aprendizagens mais difíceis em nossas vidas é a de nos reconhecermos como sujeitos, como 

pessoas que têm capacidade de ser mais, de buscar mais. As nossas trajetórias de vida, muitas vezes, limitam 

nossas potencialidades, bloqueiam nossas competências e, mais difícil ainda, é perceber que a própria escola, às 

vezes, também contribui com isto.
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para o CEPE e fi z o intensivo. Fui aprovada no vestibular para o curso de Ciências Econômicas. 
Não era exatamente o que eu queria, no entanto, a concorrência era menor que a de Direito.

A alegria
Queria muito um dia escutar meu nome no rádio como uma das aprovadas no vestibular 

da UFPA, não foi possível porque a rádio que eu sintonizava passou da letra B para a M, uma 
colega ligou dizendo ter escutado meu nome, não acreditei, corri para a reitoria da UFPA e lá 
encontrei meu nome no listão dos aprovados; naquele momento pensava estar sonhando. 

Quando cheguei em casa, a festa estava armada, minha irmã mais velha e meu namorado 
providenciaram bebidas e churrasco. A música do Pinduca tocou o tempo todo, afi nal, pela 
primeira vez, algum da família havia passado no vestibular. Minha aprovação foi uma surpresa 
para todos. Diziam eles: “Ela passou muito tempo sem estudar o cursinho, não foi diariamente 
e trabalhava”. Minha mãe ainda guarda o jornal com meu nome e a camisa do CEPE.

Após a aprovação, os vizinhos que me viram crescer num ambiente com pouca pers-
pectiva fi caram com uma certa decepção, porque apesar de terem mais condições, naquele 
momento eu os ultrapassavarapassava88..

A estratégia
 Pouco antes do vestibular, fi quei desempregada, me mantendo com as vendas dos pro-

dutos de beleza. Como queria fazer o curso de informática, troquei meu livro de história pelo 
valor do curso com um colega que não foi aprovado, assim fi z o curso básico de informática 
na SECOM – UFPA.

Decepções e esperança
No começo do curso, quis desistir, o meu maior problema eram os seminários, nunca 

tinha apresentado um antes, reprovei em duas matérias por não ter exposto oralmente os 
trabalhos. Precisei estudar muito para me fi rmar e ser aceita pelos grupos de estudo. 

 Durante o curso, enfrentei três longas greves e professores prepotentes e faltosos. 
Também posso dizer que a universidade abriu algumas portas para que eu melhorasse minha minha 
vidavida99. . 

As oportunidades 
No terceiro semestre, consegui um estágio como auditora de loja no Shopping Casta-

nheira. O estágio só foi bom pelo lado fi nanceiro, pois não acrescentava nada ao meu curso. 
Após quase um ano, saí do Shopping. A saída aconteceu por eu ter conseguido um estágio 
no setor fi nanceiro da Embrapa. Tive essa oportunidade porque o governo havia diminuído 

8 Na luta pela vida, encontramos nossas caminhadas interrompidas e identifi camos novas forças para retomar 

nossas escolhas e desejos, superar desafi os. Apesar dos descaminhos da escola, foi na universidade que se retoma 

a possibilidade de lá adentrar. Porém, uma vez conquistada esta possibilidade, o preconceito sempre espreita. Ao 

nosso lado, reconhecemos a dura e triste discriminação por já não sermos diferentes, agora somos iguais (pelo 

menos quanto à educação) e isto também incomoda. Ao romper o caminho “natural” da ignorância, surgem os 

obstáculos da moralidade social.
9 O sonho e o desejo idealizados de universidade encontra a dura realidade, mas talvez seja esta uma das grandes 

lições, desvendar a realidade do mundo no interior de seu próprio cotidiano, de suas práticas, de seus saberes e 

dissabores.
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quase pela metade a remuneração dos estagiários, assim, alguns saíram e obtive apoio de 
algumas pessoas que queriam me dar uma chance. 

No principio, eu só fazia lançamentos, depois comecei a trabalhar com o sistema SIAFI 
e outros serviços como apuração do ICMS e ISS. Fiquei apaixonada por esse trabalho. O 
pessoal na Embrapa não acreditava muito em mim, pois eu era a vendedora da Natura, mais 
uma vez superei meus limites, aprendi muito e até ensinei outros estagiários. Deixei o estágio 
quando o contrato venceu, ou seja, depois de dois anos.

Três meses após ter saído da Embrapa, obtive uma bolsa no Projeto Conexões de Saberes. 
O projeto, com suas discussões sociais, está enriquecendo bastante a minha formação.

O hoje
Nesse semestre, estou fazendo somente a monografi a, terminei todas as outras matérias. 

Aprendi a gostar do curso de Economia e tive boas notas no fi nal do curso. Sei o quanto o 
mercado de trabalho é restrito para quem tem somente graduação em Economia e já passou 
dos trinta anos, por isso e por eu ter gostado muito da experiência de trabalhar em órgão 
público, hoje tenho como meta passar em um concurso público. Estou investindo todo meu 
tempo livre nesse objetivo. Espero ter saúde para superar mais esse desafi o. 

No começo do ano passado, fui morar com uma tia, na Terra Firme, porque minha irmã, 
que morava com uma fi lha e marido, queria que eu dividisse pela metade as despesas da casa 
com ela. Um ano depois, mudei novamente; agora estou morando no bairro do Marco, com 
Paulo, não somos casados, ainda estamos avaliando nossa convivência convivência1010. . 

10 Mesmo superando nossos limites, entramos no mundo dos estereótipos e papéis institucionais, são obstáculos 

imensos e, na medida em que nos transformamos, é necessário também realizar isto no outro, pois, do contrário 

como deixar de ser uma vendedora, mas sim uma estudante que trabalha e que também faz a universidade ser o 

que é? Assim, é na construção destas trajetórias que vamos construindo conexões e saberes, porém, é preciso ir 

além, é preciso saber mais, para que possamos construir outras conexões e novos saberes, é o caminho de volta...
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Larissa Pantoja da Silva Pereiraereira11

Nasci em Belém do Pará, tenho vinte anos. Meus pais se casaram jovens, meu pai veio 
de Moju e minha mãe, de Igarapé-Miri, municípios pequenos, do interior do estado do Pará, 
onde a fonte de renda se baseia no meio rural, da extração primária de frutos e animais. Em 
Igarapé-Miri, destacam-se a exploração do Açaí e os peixes do rio, Moju possui várias fazen-
das. Nesses municípios, as pessoas são tranqüilas e possuem uma vida simples, de modelo 
de cidade do interior, com uma igreja, ao redor uma praça, que é o centro da cidade, poucas 
escolas e uma população, em sua maior parte, que não termina os estudos e possui um nível 
de renda baixo.

 Meus pais se conheceram em uma festa no Moju, meu pai tocava chocalho. Depois disso, 
minha mãe veio morar em Belém e eles se comunicaram um ano e meio através de cartas, de-
pois se casaram e meu pai veio morar para Belém. Meu pai aprendeu a profi ssão de carpinteiro 
com seu tio, fonte de renda que sustentou nossa família até hoje, minha mãe também ajudava, 
vendia chopp, tapioquinha, cuscus, em casa mesmo. Depois de dois anos de casados, veio o 
meu nascimento, meus pais compraram a casa que moraríamos até hoje. Tive mais um irmão, 
quatro anos mais novo que eu, minha relação com ele foi construtiva: brigávamos, brincávamos 
e aprendíamos juntos, era bom ter uma companhia para dividir as experiências.

 Crescemos em um ambiente familiar formado com respeito, meus pais nunca briga-
vam na nossa frente, fomos criados com muito carinho, apanhávamos quando fazíamos algo 
de errado. Um ponto negativo é que entre nossa família não havia conversa, logo, quando 
tínhamos dúvida em relação a sexo, por exemplo, não tínhamos coragem e nem atitude de 
perguntar. Assim, crescemos sem poder conversar abertamente com nossos pais. Eles tiveram 
uma criação muito severa, minha mãe falava que, quando seu avô falava ou pedia algo, tinha 
de ser atendido imediatamente ou, então, pegavam uma surra de umbigo de boi. Isso explica 
por que eles se comportavam assim, sem conversarversar22..

Moramos até hoje em Guamá, um bairro de periferia no qual não se tinha água encana-
da e as ruas, hoje aterradas, eram alagadas, em algumas partes havia pontes, mas agora não 
mais existem. Um bairro marcado pela violência, em que há muitos jovens desocupados e 

1 Estudante do Curso de Ciências Contábeis – UFPA / Campus Belém.
2 É interessante como a família ocupa um papel central em nossas vidas. É no espaço familiar, na construção 

cotidiana que ocorrem nossos primeiros passos de sociabilidade, de aprendizagem cognitiva e afetiva, dos acertos 

e desacertos, dos encontros e desencontros, é o espaço da intimidade. Porém, a sua presença ou ausência é sempre 

marcante em nossas vidas, e essa experiência nos acompanha em nossos comportamentos, atitudes e valores, 

mesmo quando nos esforçamos para romper com eles, precisam ser retomados, lembrados. O que é importante 

é destacar que são famílias simples e complexas, mas que, em suas dinâmicas e movimentos, nos formam, nos 

preparam, nos fazem ingressar no mundo.
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que aderem a gangues para realizar assaltos e outros crimes; crianças que trabalham nas ruas 
vendendo lanches, uma boa parte da população e carente; carência de creches e escolas que 
não são sufi cientes para atender a demanda. Há, também, igrejas, grupos de jovens e crianças, 
que se reúnem para praticar esportes ou atividades educativasucativas33..

A nossa família era formada por pessoas muito simples, carpinteiros, pedreiros, alguns 
trabalham na roca, costureiras, a maior parte com escolaridade baixa. Da parte do meu pai, 
fui a primeira a entrar em uma universidade, e da minha mãe, a terceira. Nossa família fi cou 
muito orgulhosa quando soube que um dos seus membros havia passado no vestibular.

Minha inspiração sempre foi minha família, meus pais especifi camente, minha mãe 
sempre foi muito corajosa e meu pai trabalhador, eram pessoas confi áveis, simples, que nos 
incentivavam a sermos humildes e a respeitarmos os outros; almejavam uma profi ssão que 
desse dinheiro para eu ajudar em casa e a eles, quando não pudessem mais trabalhar. O sonho 
de meu pai era que eu passasse na prova do vestibular, confesso que às vezes pensava que 
ele desejava isso mais do que euo que eu44..

Quando estudava, minha mãe sempre cobrou notas boas na escola, o que me incentivou 
sempre a querer estudar mais, quando eu chegava em casa com uma nota dez, ela fi cava extre-
mamente feliz, quando com uma nota mais baixa, ela se entristecia e me chamava a atenção. Isso 
fez com que eu sempre me destacasse na escola para dar orgulho a ela. Eu gostava de estudar, 
era muito gratifi cante tirar conceitos bons, e eu me sentia mal quando não os alcançava.

Nossa família se divertia basicamente em casa, não éramos religiosos, no sentido de 
irmos a igreja todos os domingos, íamos de vez em quando. O que mais gostava era quando 
viajávamos, geralmente, para a casa da minha avó, em Moju, era legal, a casa era grande, 
tinha um quintal com muitas árvores e frutas, laranja, ingá, cacau, caju, enfi m, brincávamos 
com as galinhas e os pintinhos que a vovó tinha, também tomávamos banho de rio e igarapé, 
eu e meu irmão adorávamos ir para lá. Em Belém, saíamos pouco, brincávamos, com os 
vizinhos, na rua em que morávamos.

 Depois de algum tempo, uma prima veio morar com a gente, ela veio ajudar a mamãe 
com o meu irmão, pois ele tinha dois anos e a mamãe tinha se operado para não ter mais 
fi lhos. Ela não quis mais voltar e fi cou morando conosco, ela também ajudou a nos criar, 
éramos como três irmãos.

Minha vida escolar foi em escola pública e conveniada. Primeiro estudei em uma esco-
linha denominada Maria Alice, situada no meu bairro (Guamá), lá tive as primeiras noções 
do que seria o meu mundo. Minha vida era estudar, até as minhas diversões eram baseadas 
nas atividades escolares, não lembro muito dessa época, sei que minha prima me levava todo 
dia à escola.

3 A vida na periferia, a vida em nossa sociedade, a maneira descontraída, revelada nesta experiência, mostra 

as nossas alegrias e tristezas. As lembranças do passado e o desenvolvimento urbano se confundem com as 

brincadeiras ingênuas da infância pelas ruas à construção de novas identidades, agora, marcadas pela perda desta 

ingenuidade, ou seja, a afi rmação e a ocupação do espaço pela violência. Os espaços estão presentes e próximos, 

mas não se confundem, sabemos, conhecemos onde estão as crianças, os jovens, os adultos, as necessidades, as 

carências, os nossos grupos.
4 A simplicidade do interior e a convivência familiar alimentam sonhos e desejos, que são construídos passo a 

passo, formando pessoas, indivíduos e cidadãos. A convivência busca articular o trabalho, a brincadeira, a forma-

ção, o lazer, a seriedade, enfi m, um campo de relações sempre em expansão.
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Minha família era humilde, meu pai estudou até a quinta série e minha mãe, até a quarta, 
ambos não terminaram o ensino fundamental. Nossa família era formada por meu pai, minha 
mãe, meu irmão, eu e minha prima.

Uma das prioridades de minha mãe foi que nos estudássemos e fôssemos sempre bem 
na escola, ela fazia todo o esforço para não deixar faltar caderno e caneta. Não tínhamos 
roupas caras, nem artigos de luxo, mas íamos todos os dias para a escola. Eles viam a escola 
como a única esperança para subir na vida. Enfi m, eles depositavam todas as suas esperança 
em nósnós55..

Meus primeiros anos de escola me ensinaram as primeiras lições de vida, ainda pequena 
comecei a perceber as diferenças sociais, pois via outros coleginhas com estojos grandes 
e bonitos; cito estojo porque quando comecei a estudar não pude ter um, já que era muito 
caro. Também a professora que brigava e não se importava em saber quem estava certo, o 
medo de levar uma repreensão da diretora, a alegria que era o dia da educação físicaísica66. . 

Em meio àquele mundo, aprendi que existiam muitas pessoas diferentes, mas tínhamos 
algo em comum: a infantilidade, as sensações podiam ser boas ou ruins, porém, eram passa-
geiras e logo caíam no esquecimento. 

Na escola Rossa Gattorno, vivi muitas coisas legais, meus professores eram atencio-
sos, eu estudava bastante, não me envolvi em confusões e, quando terminei os quatro anos 
nessa escola, fui escolhida a melhor aluna da minha sala. No dia da nossa colação, recebi 
uma homenagem da diretora e ganhei uma agenda de presente dela, minha mãe fi cou muito 
feliz nesse dia. Minha mãe sempre foi participativa na escola, não faltava a uma reunião 
nas escolas em que estudei. Quando terminei a quarta série, fi z minha primeira comunhão, 
incentivada pela própria escola, naquela época eu não compreendia bem o que signifi cava 
aquela formação religiosa. 

Tive de mudar de escola, fui estudar em um colégio religioso, Madre Zarife era o nome. 
Meus pais tinham de pagar uma mensalidade relativamente baixa, mas que pagavam com 
difi culdades, lembro de uma coisa que minha mãe disse na época, a respeito da mensalidade: 
“É pouco, mas faz falta na despesa”.

O nível de renda dos alunos dessa escola era maior, para entrar era necessário fazer um 
exame de seleção. Logo percebi que aquele novo mundo seria muito diferente. No primeiro 
dia de aula, fi quei com medo de entrar, a maior parte dos alunos chegando de carros com os 
pais, mochilas grandes, pastas com desenhos chamativos. Entrei, o colégio parecia enorme, 
tinha medo de me perder lá dentro. As irmãs eram rígidas, reparavam no uniforme e no ca-ca-
belobelo77. Orientaram-me onde era minha sala, grande, limpa, ventilada. Todos os dias antes de 
iniciar as aulas, os alunos tinham de fazer orações. 

5 O reconhecimento das difi culdades e dos caminhos da vida e a compreensão de nossos limites em nossa existên-

cia nos permitem mobilizar esforços intensos para o crescimento de outros, fi lhos, parentes, amigos. Uma dessas 

conquistas, que vem se dando lentamente, pelo descompromisso com a educação em nosso país, é visível na for-

mação das gerações, nossos familiares levaram gerações para chegar a uma universidade. O caminho percorrido 

por essas famílias para atingir esse grau de conquista precisa ser reconhecido e valorizado, pois o estado tem uma 

imensa dívida com essas gerações.
6 A criança pode ainda não saber explicar os fenômenos teoricamente, mas consegue sentir, no seu cotidiano, as 

difi culdades da vida, as diferenças sociais e econômicas. O encantamento e a ingenuidade muitas vezes atenuam 

as difi culdades da vida, o imediato comanda esse universo.
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A surpresa foi na hora do recreio, quando acabaram as três primeiras aulas, por sinal 
muito boas, fui para área de recreação e a surpresa foi logo de imediato, pois a merenda não 
era de graça, como na antiga escola, e praticamente era uma vergonha levar lanche de casa. 
Logo, só merendava quem tinha dinheiro, a mamãe não podia me dar dinheiro para eu levar, 
então o jeito era levar o lanche de casa e comer bem escondidinha.

 O ensino nessa escola era rigoroso e muito bom, tinha duas irmãs, em especial, que 
amedrontavam a escola, Aldemarina e Celeste, todos tinham medo delas. Eu tinha duas amigas 
que me ajudavam nas tarefas da escola, Danielle e Izabella, e também nas relações sociais, 
nos éramos as melhores alunas da sala e isso se arrastou pelos anos em que estudamos nessa 
instituição. Interessante é que, até a terceira série, a mamãe me ajudava nos deveres da escola, 
depois disso eu tive que estudar sozinha, pois não havia ninguém em casa para me ajudar, 
pois eles não haviam estudado até essa sérieessa série88..

Nessa escola, nos incentivavam muito a ler, a biblioteca era grande e Rita, a bibliote-
cária, era muito atenciosa e sempre indicava uma leitura para o fi nal de semana. Passávamos 
grande parte do tempo na biblioteca, até porque também era o nosso ponto de encontro, onde 
conversávamos sobre a vida e a escola e, quando não estávamos em sala de aula, estávamos 
lá, lendo ou pesquisando nossos trabalhos. 

Uma vez ganhamos um prêmio do cartaz mais bonito e interessante, ganhamos uma 
medalha e um certifi cado da professora de português. Uma das épocas bem divertidas nesse 
colégio era a feira da cultura, trabalhávamos em dobro para fazer os trabalhos cartazes, maque-
tes, era muito bom. No dia da apresentação, o medo de errar e o nervosismo de apresentar.

As experiências foram mais intensas, estava entrando na adolescência, a vontade de 
descobrir era grande, o primeiro beijo, os namoradinhos; me considerava feia nessa idade, 
porque era gorda, e ainda sou. Agora, já me preocupava com roupas que ia para a escola, 
sapato e outros. Em meio às aulas, sempre me destacava e respondia às perguntas. Nesse co-
légio, também participei de várias atividades religiosas e aprendi mais sobre a minha religião, 
viajava com irmãs em encontros religiosos, que eram divertidos, pois as irmãs eram alegres 
e nos ensinavam a viver bem e de forma saudável.

 Ao terminar o período escolar nesse lugar, fi quei desorientada, pois não queríamos 
novamente estudar em outro colégio, perder os amigos, os professores, deixar tudo para trás 
para recomeçar do zero. Nesta época também foi difícil, pois minha prima que morava com 
a gente, resolveu voltar para Moju. Depois de alguns meses, descobrimos que ela estava 
gestante e, por isso, tinha ido embora. Ela se juntou com um rapaz, pai da criança, minha 
mãe deu muito apoio a ela e, depois, voltou para Belém, para morar com o pai de seu fi lho, 
sempre íamos ou ela vinha nos visitar.

7 A escola não é apenas o espaço do formal, é também o espaço do encontro, da informalidade, da formação de 

caráter, da formação de grupos e de relações, da construção de relações. É o espaço em que percebemos que exis-

tem diferenças, que existem conquistas, que existe opressão e repressão, que existe autoridade e autoritarismo.
8 O espaço escolar é o espaço pedagógico, a aprendizagem formal se confunde com a formação das pessoas, o 

carinho distribuído pela mais doce das professoras convive com o medo e a violência da mais cruel das professo-

ras. Porém, isso não é um conto de fadas, é a escola real, aquela que nos ensina, aquela que conquistamos, quando 

possível chegar lá. E muitas vezes, quando lá chegamos, o partilhar dessa conquista, a satisfação dos desejos, 

também, implicam reconhecimento dos que não puderam lá chegar, como o exemplo da mãe, que não podendo 

mais acompanhar os estudos da fi lha, a ensinar-lhe, passa a aprender.
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Nesse fi m de ano, fi z minha crisma, também incentivada pela própria escola. Agora, já 
tinha a noção de queria realmente participar e atuar na minha igreja, o convívio na própria 
escola com pessoas religiosas me induziu a tomar essa decisão. 

Enfi m, acabou mais um ano e tínhamos que encontrar outra instituição, agora de ensino 
médiomédio99. Não tinha uma escola de preferência, eu e minhas colegas Dani e Izabella fi zemos 
prova em outro colégio, Paes de Carvalho; a Izabella passou e a Dani foi estudar em outro 
colégio, começamos a aprender novamente. 

Conhecemos a Cristyane, uma pessoa maravilhosa, mas que também guardava uma 
tristeza muito grande, ela era fechada e, no início das aulas, tinha vergonha de se pronun-
ciar. Quando ela era criança, tinha um tio que abusava sexualmente dela, seus pais nunca 
desconfi aram, ele morreu um tempo depois; ninguém nunca descobriu e ela nos contou isso 
um tempo depois, pois nós não entendíamos por que ela odiava os homens. Minha prima 
Ellem também era da nossa sala, nós formamos um grupo de quatro. Nossa amizade era legal, 
fazíamos trabalhos e estudávamos juntas. Também trocávamos confi ssões.

 Esse colégio também era rigoroso, mas não tanto, não era tão limpo e os professores 
eram, em parte, interessados. Encontrei pessoas com expectativas diferentes, a maior parte 
não se preparava para prestar vestibular, nem sequer pensavam no que iam fazer da vida. 
Agora, as escolhas eram mais sérias e exigiam maior grau de maturidade. 

Eu não sabia que curso seguir, no decorrer dos dois primeiros anos, o meu rendimento 
foi bem satisfatório, participava de projeto de leitura do colégio e visitamos duas cidades 
paraenses, Vigia e Igarapé-Açu. Conhecer outros lugares aumentou nosso conhecimento, 
conhecemos novas pessoas e culturas diferentes. A escola também nos levava em atividades 
fora da escola, conhecemos teatros, museus, praças e prédios públicos, o que enriqueceu o 
nosso conhecimento sobre nossa própria cidadedade1010. 

No terceiro ano, começaram as difi culdades e não pensava mais em estudar tanto, parti-
cipava de muitas atividades em minha igreja e muitas vezes preferia estar lá, do que na minha 
escola. Afastei-me um pouco de minhas amigas, arrumei um namorado e, afi nal, fi z a prova do 
vestibular. Minha mãe comprou carne para o churrasco, refrigerante, fogos de artifício. Quando 
saiu o resultado, ela tinha certeza que eu ia passar, não passei, meu pai colocou a culpa na igreja, 
minha mãe fi cou profundamente triste, minhas amigas todas passaram. Fiquei arrasada arrasada1111. 

9 A escola como espaço de formação é também o espaço dos encontros, das descobertas, das perdas, é uma 

parcela da vida que se faz em nossas trajetórias. São nossas experiências que por lá transitam, não são apenas as 

matérias, as disciplinas, as leituras, mesmo que necessárias, mas é a oportunidade de encontrar outras pessoas, 

que também lutam por conquistas, que também choram suas perdas, que também sorriem com seus encontros. 
10 A riqueza do mundo da escola se desdobra para dentro de nós quando encontramos nos outros a possibilidade 

da troca, da cumplicidade, da intimidade das “confi ssões”. Há momentos, porém, em que a escola se desdobra 

para fora de nós, onde não projetamos ou idealizamos as contas da matemática, as curvas da geografi a, a história 

dos homens, mas descobrimos ao nosso redor o nosso cotidiano, porém, é um mundo diferente, agora desvendado 

com o conhecimento, o que passava despercebido, agora é objeto de nosso olhar, de nossa vida.
11 É também no espaço da escola que começamos a tomar nossas decisões, o quê e quando estudar, se devemos 

ou não estudar, o que pretendo de minha vida, aquilo que me envolvo, motiva ou não em minha caminhada, são 

escolhas, decisões e suas conseqüências. É o momento em que a realidade e os sonhos se misturam ou não, em 

que nossos desejos se alteram diante das novas descobertas da vida e se sobrepõem, às vezes, se subvertem e nos 

surpreendem, como se já não tivéssemos feito nossas escolhas.
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Meus pais me deixaram à vontade para escolher o curso na universidade, fi z cursinho 
no outro ano. No inicio desse ano, descobri que estava grávida, foi a maior decepção de meus 
pais, eles choraram e lamentaram, porque imaginavam que todo o esforço que eles fi zeram 
para eu estudar tinha sido em vão. Minha mãe disse que mesmo gestante eu continuaria a 
ir para o cursinho, e eu fui até três dias antes de ter minha fi lha. Não tive apoio do pai dela, 
depois que ela nasceu, após 15 dias, voltei para o cursinho, as pessoas que viam a situação 
imaginavam que eu não ia passar, ninguém acreditava em mim.

Fiz prova para duas universidades, um curso do interior (Moju), Licenciatura em Ma-
temática, e a outra em Belém, Ciências Contábeis.

 Primeiro saiu o resultado do interior, eu vi na televisão que sairia o resultado, fui até 
a universidade, cheguei suando frio, com uma amiga, Valéria. Passei, fi quei feliz e triste, ao 
mesmo tempo, pois teria de estudar lá, mas minha fi lha ia fi car em casa com os meus pais. 
Nesse dia, comemorei, minha mãe fez um almoço especial e compraram bebidas, para minhas 
amigas, ovos e trigo, os tradicionais elementos que não podem faltar na festa do vestibular. 

No dia do início das aulas, viajei para lá com um amigo, Diogo, do cursinho, que fez o 
mesmo curso para o interior, ele não conhecia ninguém nessa cidade e, depois, pedi a minha 
tia para ele fi car lá também. Foi muito difícil deixar a minha fi lha, quando chegamos, fi camos 
na casa de uma tia, a UEPA fi cava próxima à casa de dela. Levamos acessórios para passar 
um mês. Fomos para o primeiro dia de aula e descobrimos que, em nosso curso, a aula só 
começaria no próximo mês, então dava para esperar o resultado da UFPA. Voltamos para 
casa na mesma hora.

Quando chegou o dia do resultado da prova, não avisei a ninguém que ia sair o Listão, 
arrumei minha fi lha, ela estava com cinco meses, chamei uma amiga e fui até a universidade. 
Chegando lá eu estava super nervosa, houve uma confusão, pois era para o resultado sair 
no prédio da Reitoria, fui para lá, mas depois falaram que ia ser no DAVES.  Voltei e, em 
meio a essa confusão, o resultado já estava saindo na rádio, havia um carro parado entre a 
Reitoria e o DAVES, parei lá e comecei a ouvir, com a Raissa no colo, não sabia que curso 
estava saindo. Na hora em que cheguei, estava na letra J, eu não esperava, mas saiu: Larissa 
Pantoja da Silva Pereira, gritei muito, a Raissa se assustou, eu não acreditei totalmente, só 
me conformei quando vi o meu nome no Listão. A surpresa foi grande, minha mãe tinha ido 
para a feira e não sabia que o resultado ia sair nesse dia, meu pai havia ido trabalhar, conta-
ram para minha mãe na rua, quando ela estava voltando para casa, e meu pai ouviu na rádio. 
Passei, meus pais fi caram muito orgulhosos, mas não pude comemorar muito, pois minha 
fi lha estava doente. Só pela parte da tarde é que me sujaram um pouco, fui para a casa de um 
amigo que também tinha passado, o dia terminou em pizza, literalmenteteralmente1212..

Fiquei aliviada, escolhi um curso que gostava, no início não tinha noção do era a 
Contabilidade, entretanto, com as aulas, acabei me apaixonando. Tive uma professora em 
especial que colaborou para isso, Zenilde, nossa primeira professora de contabilidade, que 
ensinava com muita dedicação; depois vieram outros professores que passaram sem deixar 
maiores expectativas.

12 Os caminhos que escolhemos não são apenas vontade solitária, são também circunstâncias e condições. Nos 

envolvemos ou nos deixamos envolver pelas mais diferentes situações, mas também somos infl uenciados pelas 

mais distintas condições, sejam sociais, econômicas, políticas ou culturais. Porém, somos sempre sujeitos, pois 

fazemos escolhas, retomamos nossas vidas enfrentamos os seus desafi os, crescemos.
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Uma diferença grande da universidade é que os professores deixavam tudo nas nossas 
mãos, se queríamos mais assuntos para estudar, tínhamos que ir atrás, aliás, essa é uma forte 
característica dessa universidade: o aluno tem que buscar as soluções para suas difi culdades. 
Minha sala de aula é diversifi cada, temos uma relação amiga, quando alguém precisa, sempre 
tem um para ajudar dentro de seus limites, é claro. Também durante esse tempo na universi-
dade encontrei alguém para dividir as sensações da vida, essa pessoa foi e é muito importante 
para mim, sempre me ajudou a superar as barreiras e difi culdadesfi culdades1313..

Nesse momento, não temos aulas, pois a UFPA está em greve, o que agora já está me 
preocupando, pois possivelmente irei perder o semestre.

Continuo estudando e, agora, participo de um projeto vinculado ao MEC, com 25 
bolsistas, no qual tenho a oportunidade de conhecer outras atividades voltadas ao social, 
participar de encontros, palestras, tendo acesso a recursos como a Internet, que eu não tenho 
em casa e, principalmente, a importância de não esquecer minhas raízes. Pretendo continuar 
meu curso, fazer um curso de inglês no ano que vem e dar continuidade às atividades com 
os outros bolsistas do projeto.

13 A escolha por uma profi ssão começa a ser desvendada na universidade, a descoberta ou não da paixão pelo 

fazer profi ssional; a autonomia para nos responsabilizarmos por nossas ações; a troca e a solidariedade entre os 

colegas; as semelhanças e as diferenças entre todos. Não é apenas uma informação técnica, é uma formação de 

pessoas e de vidas. É também o momento de nos colocarmos diante dos outros e da sociedade, de participar, de 

oportunizar, de aprender e ensinar, com o que conquistamos para a sociedade. É o momento de estreitarmos laços, 

de fazermos conexões com os nossos compromissos.
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Leandro Gabriel Miranda de Souza Souza11

Chamo-me Leandro Souza, nasci na cidade de Belém, no estado do Pará. Sou graduando 
da Universidade Federal do Pará, do curso de Geografi a, vinculado ao Centro de Filosofi a e 
Ciências Humanas. Estou expondo, neste texto, um pouco da minha trajetória até ingressar 
na universidade.

Minha família é formada por quatro pessoas: meus pais, eu e meu irmão. Meus pais 
estão casados há 23 anos. Meu pai nasceu e foi criado às margens de um rio a mais ou menos 
quarenta minutos da cidade de Belém. Sua família sobrevivia basicamente da coleta do Açaí 
e da extração do palmito. Minha mãe nasceu e foi criada em Belém, ela perdeu seu pai aos 
12 anos, sendo o papel de chefe do lar assumido por sua mdo por sua mããee22..

Meus pais se conheceram em uma festa às margens de um rio próximo à casa de meu 
pai, um ano depois começaram a namorar, casaram-se após quatro anos de namoro e, depois 
de dois anos de casados, eu nasci.

Após se casarem, meus pais moraram em várias casas alugadas, com meus tios, irmãos 
de meu pai e de minha mãe e com a minha avó materna. Essa última casa, que fi cava atrás da 
casa de minha avó no bairro do JurunasJurunas33,, é a lembrança mais antiga que eu tenho.

Nessa época, meu pai trabalhava como cobrador de ônibus e minha mãe nunca teve 
emprego fi xo, sempre fez alguns “bicos” como empregada doméstica, faxineira, babá e cos-
tureira, ofício que aprendera com sua mãe e que desempenha até hoje, esporadicamente.

Após passarmos um ano e oito meses nessa casa, meu pai, com ajuda de sua irmã e 
muito esforço, conseguiu comprar uma casa “caindo aos pedaços”, no mesmo bairro, mais 
em uma rua um pouco distante da casa de minha avó. Isso se deu porque ele e minha mãe 

1 Estudante do curso de Geografi a – UFPA / Campus Belém.
2 Brasil, Pará, nossa vida pelos rios e fl orestas, nossa cultura, a base desta sobrevivência está na prática da agri-

cultura familiar, do extrativismo. Nossas vidas se entrelaçam com os rios e com a fl oresta. É o espaço do trabalho, 

do lazer, de nossas histórias, de nossas raízes. O valor desse reconhecimento é incomensurável, mesmo que a 

expansão urbana em nossa região seja hoje o vetor de concentração e que a sobrevivência esteja regulada pelas 

relações de mercado, não mais pela troca e pela solidariedade. Porém, essa vida interiorana, dos povos da fl oresta, 

dos ribeirihos, etc,  já não responde às condições da vida moderna, às novas necessidades, também não permite 

a realização de novos sonhos, experiências e trabalho, a busca por uma vida melhor. O trabalho e o estudo. Nos 

mudamos massiva e freneticamente para os centros urbanos.
3 Ao constituir família, necessitamos de trabalho: em que condições? Com qual qualifi cação? Na chegada, 

encontramos nos nossos familiares os laços e o apoio para essa caminhada. São eles que nos recebem, que nos 

informam e nos formam, mantendo os vínculos e a solidariedade de uma vida anterior que já não é mais a mesma. 

Agora, o espaço urbano exige outro tipo de ritmo, de trabalho, de experiência. As oportunidades são limitadas, e 

delas é preciso tirar as condições para a sobrevivência e, ainda, alimentar nossos sonhos.
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não agüentavam as brigas com meu tio materno, que morava na casa da frente com a minha 
avó e se sentia dono de tudo.

Para comprar essa casa, meu pai teve que trabalhar dobrado. Saía para trabalhar às cinco 
da manhã e chegava em casa às dez da noite, além disso, teve que pedir um empréstimo de sua 
irmã que, nessa época, morava em Vila Velha, Espírito Santo. Após comprar a casa, meu pai 
continuou com a mesma rotina de trabalho, agora para poder quitar a dívida com sua irmã. 

Quando conseguiu juntar o dinheiro para pagá-la, uma surpresa, ela não aceitou e 
mandou que ele usasse o dinheiro para construir outra casa, pois aquela estava muito velha 
e representava um grande risco para todos nós, principalmente para meu irmão, que nessa 
época tinha poucos meses de vida, e, para mim, que tinha apenas quatro anos. Foi o que ele 
fez, depois de dois meses fi nalmente tínhamos uma casa literalmente nova e que era nossa. 
Apesar de não ser esteticamente “apresentável”, ela conseguia comportar com tranqüilidade 
e segurança a nossa fam famíílialia44..

Foi nessa casa que passei toda a minha infância. Lembro que o quintal era imenso, 
todas as tardes os garotos da rua iam lá brincar, montávamos um pequeno campo de futebol 
e jogávamos a tarde inteira. Quando chegavam as férias, era uma maravilha, geralmente eu 
ia para casa do meu avô junto com os meus primos, ele morava na beira de um rio próximo 
à Belém; ou fi cava em casa fazendo o que todo os garotos faziam: soltando pipa. Foi nessa 
casa também que tive os primeiros contatos com a escola ou algo parecido.

A primeira experiência na escola foi horrível. Fui aprender a ler e a escrever na casa de 
uma senhora chamada Maria José, ela dava aula de reforço escolar e ensinava o básico para 
alguns alunos. Seu método de ensino era simples: ou o aluno aprendia ou apanhava; quem 
errasse o exercício levava “bolo” com a terrível “palmatória”, o mesmo valia para quem 
conversasse durante a aula ou não fi zesse o dever de casa. Lembro que uma vez ela fez um 
garoto comer uma folha de papel porque ele tinha errado um cálculo de matemática. Eu me 
esforçava ao máximo para não apanhar, mas às vezes não tinha jeito. Em uma dessas vezes, 
a professora me deu um tapa na nuca (popularmente conhecido como “pescoção”), que fi cou 
inchada por vários dias. Por isso, meu pai me tirou daquele lugar, fi nalmente fui estudar em uma 
escola de verdade. Essa escola era bem pequena, mas eu gostava, principalmente porque não 
apanhava mais. Ela se chamava O Cantinho da Criança e fi cava próxima à minha casaminha casa55..

Lá estudei a alfabetização e a 1ª série, tive apenas uma professora para as duas séries, 
mas não lembro o nome dela. Quando passei para a segunda série, tive que sair de lá, pois 

4 Constituída a família, conquistado o trabalho, é hora de avançar nos sonhos ou de enfrentar o ditado popular 

“quem casa quer casa”. Porém, o esforço para essa empreitada não se faz apenas com suor de um único trabalha-

dor. Porque o seu trabalho extenuante não é sufi ciente, o seu salário não lhe permite ir além da condição de traba-

lhador miserável, pois o restante de sua produção é apropriado para suprir os lucros do mercado, a acumulação de 

capital, a concentração de renda ou a posse da propriedade privada. São necessários muitos trabalhadores, muitas 

vidas e gerações, para conquistar o sufi ciente. Soma-se o trabalho da mãe, do pai, da esposa, dos fi lhos pequenos, 

dos irmãos e amigos, que, através do suor de seu trabalho, se aproximam solidariamente para responder aos seus 

sonhos. Ora, com quem mais poderiam contar nesse mundo?
5 Foi através desse trabalho intenso que se fez essa casa, e foi com ela que novos sonhos se fi zeram, o de estudar, 

o de buscar uma outra vida, melhor. Porém, também um caminho difícil. O tão desejado sonho é um penoso sacri-

fício marcado pela violência moral e física, pelo medo e pela dor. Qual é o sabor desse saber? Qual é o sacrifício 

desses trabalhadores? 
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o ensino só ia até a 1ª série. Então, fi z um teste de seleção para a Escola de 1º Grau Madre 
Zarife Sales, uma escola de freiras no bairro do Guamá, em Belém, e com um pouco de estudo 
e muita fé conseguir passar e lá fi quei até a 8ª série.

Nunca gostei muito de estudar, porém, tinha que me esforçar para passar de ano, pois 
meus sempre cobraram um bom desempenho escolar meu e do meu irmão, eles não consegui-
ram terminar o ensino fundamental, mas tinham consciência de que sem educação difi cilmente 
eu conseguiria “ser alguém na vida” – palavras de meu pai. Ele sempre se colocava como um 
exemplo que não queria que eu seguisse: “Eu não quero que você acorde às 4:30 da manhã 
para ir trabalhar para poder sobreviver como eu faço. A única coisa que eu exijo é que tu 
estudes e possa seguir uma carreira”. Meu pai foi o principal responsável pela manutenção 
fi nanceira da minha educação, sempre se preocupou com o material escolar, uniforme, dinheiro 
para o transporte; mas no quesito incentivo os dois empatavam, sempre cobrando e dando 
uns “puxões de orelha quando necessário”.

Meu pai ganhava pouco mais sempre conseguimos sobreviver sem passar aperto e 
nunca deixou que eu ou meu irmão trabalhássemos, sempre dizendo: “O trabalho de vocês 
é o estudo”. Minha mãe não tinha emprego fi xo, fazia alguns “bicos”, porém, estava mais 
voltada a supervisionar a nossa educação e a cuidar da casa a cuidar da casa66..

Até a 4ª série, apesar de alguns problemas, vinha me saindo bem, mas, quando passei 
para a 5ª série, “meu mundo caiu”. As transformações no formato das aulas foram profun-
das; primeiro porque a relação professor/aluno se distanciou bastante, acostumado com uma 
professora, passei a ter sete; as matérias a serem estudadas aumentaram, eu, que já tinha 
difi culdades em estudar quatro, passei a estudar sete, isso causou uma queda considerável 
no meu rendimento escolar. Tive que ter aulas particulares para não repetir o ano e consegui 
ser aprovado com muito sacrifício, coisa que muitos dos meus colegas não conseguiram. Nos 
anos seguintes, consegui me adaptar ao novo sistema de educação que enfrentara, apesar de 
não ser um aluno muito aplicadolicado77..

Essa escola era bem maior do que as que eu estava acostumado, tinha ótima estrutura física, 
o ensino era de qualidade, com uma curiosidade: do maternal até a 4ª série, era particular e, da 
5ª até a 8ª, era pública, porém, nós pagávamos uma taxa de R$ 10,00 por mês, para ajudar a 
manter a escola. Meu pai sempre atrasava o pagamento dessa taxa, só pagava no fi m do ano.

Ao terminar a 8ª, tive que escolher outra escola. Meu pai queria que eu estudasse em 
uma escola particular, mas não tinha como pagá-la, então tive que estudar em uma escola 
pública, chamada Paes de Carvalho, porém, para entrar nessa escola tive que fazer teste de 
seleção novamente, passei. Estudei lá apenas o 1° ano, no ano seguinte meu pai me transferiu 

6 Nossos pais e mães sabem e sentem, através do seu trabalho, o custo e a necessidade do estudo, embora em suas 

falas e ditados, aparentemente, se desqualifi quem ao repetirem “ser alguém na vida”. Isso não quer dizer que não 

tenham sido alguém, ao contrário, são sábios, pois o que querem é que os fi lhos tenham uma outra vida, para além 

daquela que o seu trabalho e a sociedade lhe permitiram. O trabalho do pai, o trabalho da mãe, o trabalho dos 

tios e avós, todos estão interligados para que os fi lhos possam um dia ter como trabalho o estudo, ou melhor, “o 

trabalho de vocês é o estudo”.
7 O trabalho/estudo tem seu preço e valor, não existe escola sem relações sociais, não existe escola sem uma sociedade 

que lhe de suporte para reproduzi-la, aprendemos, na escola, também a ser trabalhadores, nosso universo de relações 

e difi culdades é o mesmo que encontraremos no trabalho. Porque a escola também foi pensada e, principalmente, em 

nosso país, para a formação de trabalhadores, para a reprodução da força de trabalho dessa sociedade.
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para o Núcleo Pedagógico Integrado – NPI, pois era uma escola de ótima qualidade, além de 
ser pública e fi car mais perto de casa. Lá terminei o ensino médio.

Acredito que essa mudança de escola foi fundamental para que eu decidisse entrar 
na universidade, pois lá conheci pessoas e fi z amigos que falavam muito em cursar uma 
universidade e eu comecei a absorver essa concepção. A idéia de fazer vestibular me atraía 
cada vez mais. Quando terminei o 3° ano, fi z vestibular para Arquitetura, mas não passei, eu 
estava mais preocupado em terminar o ensino mino méédiodio88. No ano seguinte, entrei em um cursinho 
popular no meio do ano para tentar novamente o vestibular, porém, dessa vez meu objetivo 
estava voltado apenas para o vestibular.

A minha preparação não foi intensa, mas sentia que dessa vez eu ia passar. Fiz vestibular 
para a UFPA e para a UEPA, passei apenas na primeira. A sensação de ouvir meu na rádio 
até hoje é indescritível. Meus pais fi caram extremamente felizes, toda a família festejou junto 
comigo a vitória, que só não foi completa porque nenhum dos três amigos que estudaram 
comigo passou.

Dali em diante, eu entraria em um mundo novo, novas pessoas, novo sistema de aprendizado, 
enfi m, uma nova vida. Demorei um pouco a me adaptar com esse novo sistema de ensino, onde 
as coisas são bem mais difíceis do que eu estava acostumado, mas hoje estou adaptadotado99.

Com a universidade, novas oportunidades apareceram, conheci uma pessoa especial 
que me completa e que, apesar do pouco tempo, não me imagino sem ela. Consegui também 
entrar em um projeto de pesquisa, que me proporcionou a chance de ter uma experiência 
pessoal e profi ssional na área da pesquisa, e a oportunidade de expor um pouco da minha 
caminhada até hoje. 

Penso em terminar meu curso, mas ainda não sei se vou seguir a carreira de Geógrafo. 
Talvez faça outro curso, mas isso é um pensamento para ser amadurecido com calma.

Após oito anos morando na mesma casa, meus pais decidiram que era necessário mu-
darmos. Depois de procurarem bastante, encontram uma casa no bairro da Terra Firme, em 
Belém. Como o dono dessa casa e meu pai estavam querendo muito se mudar o mais rápido 
possível, decidiram trocar de casa. Nessa troca, saímos perdendo, pois a nossa casa antiga 
estava em melhores condições que essa.

Após dois anos, meu pai conseguiu dinheiro para construir uma nova casa, para isso 
tivemos que passar um tempo morando com meus tios paternos. Mas o dinheiro para a cons-
trução da casa não foi sufi ciente, ela fi cou inacabada; mesmo assim, passamos a morar nela. 
Com o tempo, fomos terminando sua construção, colocando porta, janelas, lajotas, fi nalizando 
o banheiro, construindo os quartos; mas, quatro anos depois do início de sua construção, ainda 
faltam alguns detalhes para que a casa seja concluída.

8 Ao concluir os estudos médios, descobrimos que é preciso continuar nos qualifi cando, é preciso mais, amplia-se o 

nosso universo e acreditamos que ele possa caber todo na universidade. Essa escolha exige muito mais trabalho/estudo, 

do estudante, que precisa se dedicar, e da família, que também precisa favorecer as condições para essa empreitada.
9 A conquista é grande, o acesso à universidade é difi cílimo, olhar para trás e reconhecer quanto trabalho coletivo foi 

necessário para a realização desse sonho é um exercício longo e difícil, mas que precisa ser feito. Porém, esse “mun-

do novo” exige mudanças, os desafi os são novos, o trabalho é modifi cado, mas o trabalhador vai se acostumando, 

vai se adaptando aos ritmos, às formas, às condições de trabalho. A universidade é também um campo de contradi-

ções, seu universo nem sempre vai além das necessidades do mercado de trabalho, mas também, às vezes, consegue 

nos fazer compreender qual é o universo desse trabalho, suas conexões, seus saberes, suas práticas.
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Michelle de Nazaré Salgado RamosRamos11

É difícil falar de mim, sem fazer referências à vida de meus pais e da minha avó. Como 
meu pai Luiz e minha mãe Marizete se conheceram, se viveram ou vivem juntos até hoje. 
Esse trio de pessoas é peça fundamental no quebra-cabeça que é minha vida.

Meu pai tinha apenas 20 anos, tendo cursado somente até a 1ª série do ensino médio, 
e minha mãe, com apenas o ensino fundamental incompleto, já tinha 34 anos e quatro fi lhos 
para criar. Minha mãe, que morava nos fundos da casa em que hoje moro, se apaixonou pelo 
“soldado”, que não era o de chumbo, mas da Aeronáutica. Os dois realmente se gostaram, 
moraram juntos uns meses, mas não se casaram. Futuramente minha engravidou e daí a nove 
meses eu nascia... Sou fi lha de pais que nem chegaram a se casar, mas, tudo bem, não sou 
traumatizada, vivo muito feliz.

Minha mãe foi embora para o Mosqueiro, onde nasci. Aquela bucólica ilha que hoje é 
um dos balneários mais procurados de Belém do Pará. Morei com minha mãe até os dez me-
ses de idade, quando meu pai, já sabendo da minha existência, foi ver-me e fi cou angustiado 
com a realidade que presenciou.

Minha mãe nunca teve muitas condições fi nanceiras e mora, até hoje, num quartinho 
bem humilde; e ele me enxergou, sentadinha no chão, lambuzada de caldo de camarão, pois 
minha mãe não tinha o que me dar para comer. O engraçado é que hoje em dia eu sou fi ssu-
rada em camarão, não enjoei!

Então, com a aprovação da minha avó, meu pai me trouxe para a Cidade Nova, onde 
me criei e moro até hoje. Minha avó registrou-me como fi lha adotivao fi lha adotiva22.

Estudei num colégio particular, chamado Gentil Bittencourt, onde fui bolsista. Toda 
minha educação foi pautada em dignidade, respeito e responsabilidade. Sempre fui uma 
ótima aluna, boas notas, pois minha avó cobrava muito. Mas também afi rmo que nunca 
tive muito incentivo para entrar numa universidade, não tive apoio de nenhum dos três, 
fui em busca do que queria sozinha. O apoio era mais fi nanceiro, pois, sendo fi lha única, 

1 Estudante do curso de Serviço Social – UFPA / Campus Belém.
2 Nos caminhos da vida, nos deparamos com muitas coisas, situações, desafi os, porém parece que já é comum viver-

mos em péssimas condições. Essa condição social e econômica que compromete vidas já é quase um processo na-

tural. Porém, felizmente, ainda nos inquietamos diante da barbárie, nos indignamos com o descaso da vida humana. 

Quando olhamos para a trajetória de nosso povo, sentimos um grande orgulho por todas as nossas lutas, mas também 

nos indignamos pelas gerações de mães, pais e fi lhos que ainda vivem em péssimas condições: sem saúde, sem 

alimento, sem escola. Percebemos que aqueles que sobrevivem à fome e aos problemas básicos de saúde, os que não 

foram apanhados pela mortalidade infantil, são vitoriosos. No entanto, é uma vitória conquistada pela solidariedade 

e compaixão daqueles que nos são próximos, afi rmamos isto, porque, geração após geração, a sociedade e o estado 

ainda não priorizam as vidas desses brasileiros, o seu alimento, a sua saúde, a sua educação.
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minha avó sempre fez minhas vontades, já que meu pai estava desempregado na época e, 
infelizmente, continua.

Terminei meu ensino médio aos 17 anos, fi z vestibular para Educação Física, fi z sem 
estudar e nem era o curso que eu queria, só queria saber de shows e baladas. Claro que não 
passei. No outro ano, fi z cursinho, pago pela minha avó. Tentei o curso de enfermagem e 
mais um ano fui reprovada, já que eu ainda continuava sem saber o que queria da vida e ainda 
estava na fase do namoromoro33.

Minha “mãe-vó” falou que seria o último ano em que pagaria cursinho para mim, então 
precisei decidir-me e abdicar de muita coisa em prol do meu ingresso numa universidade. Foi 
“batata”! Fiz o tal do intensivo, não perdia uma aula e, no dia 5 de março de 1999, ouvi meu 
nome pelo rádio, no Listão da UFPA. Passei em 27º lugar, no Curso de Serviço Social.

Foi um trajeto em que precisei de muita determinação para concluir meu percurso. Antes 
de eu entrar numa universidade, sempre imaginava se algum dia estaria lá dentro, pois parecia 
tão difícil, um muro enorme para se escalar. Quando passei, entendi que tudo na vida tem um 
preço e pagamos por isso. Universidade nunca foi um dos meus sonhos, pois, como já falei 
anteriormente, não tive nenhum incentivo. Quando arrisquei o vestibular por duas vezes e não 
passei, apenas queria fazer o que muitos faziam; entrar. Não é só entrar, tem que continuar e 
sair formado, até porque universidade pública é cheia de greves e temos que ter paciência.

No entanto, veio o amadurecimento e fui entendendo que ter um nível superior era muito 
importante, então comecei a sonhar e fazer alguma coisa para que esse sonho se realizasse. 
Estudo foi igual a sucesso.

Minha vida estudantil não foi muito fácil e meu curso de graduação, que tinha duração 
de cinco anos, concluirei, para o ano, em sete. Quando entrei na universidade, não trabalhava, 
mas o orçamento da minha avó começou a apertar e, por isso, precisei trabalhar, me virei e 
arranjei dois empregos e, infelizmente, precisei sacrifi car a universidade.

Enxerguei logo depois que meu curso dentro da universidade era prioridade e, sem medo, 
larguei um dos empregos e retornei à universidade. Não foi tão fácil, pois não consegui logo 
minha vaga, então fui atrasando. Nisso tudo perdi dois anosnos44..

É por isso que sempre afi rmo que, na maior parte de nossos dias, temos que ser fortes e 
decididos, se quisermos ir até o fi m naquilo que temos por objetivo, por escolhas e fi losofi a 
de vida, pois os obstáculos sempre estarão ali parados, nós é que temos que pular.

Batalho sempre por aquilo que pode dar certo e batalho até hoje em prol de uma vida 

3 Na medida em que conquistamos as condições mínimas de vida, nosso futuro parecer ser de nossa responsabili-

dade, mas e o nosso desenvolvimento? E o nosso crescimento como homem, mulher, estudante e trabalhador? A 

vida continua e precisamos fazer escolhas, às vezes acertamos e andamos mais rápido no campo de nossos dese-

jos; outras vezes, nossos caminhos são mais difíceis, pesados ou longos. Contudo, esses pesos, dores e alegrias, 

somente nós sabemos e conhecemos com nossa própria experiência. Isso nos permite compreender porque tantos 

jovens, abandonados à “sorte” da vida, encontram a morte do afeto, do alimento, da saúde e da própria vida.
4 Com determinação e luta, esses jovens brasileiros vão conquistando seu território, vão crescendo e amadurecen-

do, vão construindo sonhos e realidade. Manter-se em estudo, para quem trabalha, nas condições em que estuda-

mos e trabalhamos, não é fácil. O caminho é mais lento, nem sempre é proveitoso, nem sempre é prazeroso, mas 

o que se busca é apenas uma “vida melhor”. O que não seria muito, se nossos direitos sociais fossem assegurados. 

Agora, com certeza, seria muito diferente, pois o que teríamos como referência de nossas vidas seria a igualdade 

de condições e oportunidades. 
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melhor. O que meus pais deixaram de ser um dia, por falta de oportunidades, se eu tive esta 
oportunidade, jamais a deixarei passar sem aproveitar. Busquei graduar-me, estou quase lá! 
Pretendo ainda especializar-me e chegar a um doutorado.

Sempre digo o seguinte: de onde eu vim, valeu a pena. Sou o que sou, não tenho vergonha 
de onde vim ou se sou fi lha de pais que não construíram muito – o importante é que eu nasci 
para fazer a diferença. Sou um ser diferente de qualquer outro, mas que tenho dignidade e 
humildade. Sei viver, aprendi muita coisa, até porque lutar por nossos sonhos e objetivos é 
essencial. Para onde vou? Ainda incerto, é o que eu respondo. Mas, sempre positiva, confi ante 
e determinada, concluo que: vou vencer!
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João Orivaldo Lopes VieiraVieira11

Meu nome é João Orivaldo Lopes Vieira, 23 anos, de cor parda, sorridente, tímido e 
simpático, falo pouco e sou muito afetuoso. Tenho cabelos e olhos castanhos, de porte pe-
queno, no momento moro em Belém-PA, no bairro do Guamá, “sozinho” em uma casa, que, 
porém, fi ca no terreno de meu irmão que mora na casa em frente. 

É uma casa de madeira de apenas um compartimento, já a de meu irmão é de alvenaria, 
mas ainda está inacabada. A rua é asfaltada, a localização geográfi ca é de área de baixada e 
periférica, caracterizada pela baixa condição fi nanceira de seus moradores. Possuo poucos 
móveis, quase nenhum, utilizo grande parte da casa de meu irmão. Na minha casa, há alguns 
livros, minha cama, uma televisão pequena, um ventilador, um guarda-roupa bem usado e 
pequenas coisas. 

Sou graduando em Geografi a, pela Universidade Federal do Pará, faço estágio no 
Observatório Paraense de políticas públicas. Em minha família, sou o caçula e o segundo a 
entrar na universidade, tenho uma irmã formada em Histm Históóriaria22.

Nasci na cidade de Mocajuba-PA, onde residi até os 19 anos de idade, na casa de meus 
pais. Minha família, pobre, morava, e minha mãe ainda mora, em uma casa de madeira, de 
três compartimentos, com um quintal amplo cheio de plantas. Meus pais, evangélicos, me 
deram uma educação dentro dos princípios cristãos, assim como a meus irmãos.

A religião infl uenciou muita a minha vida, muitas das coisas que os alunos fazem em 
sala de aula não fi z devido ao meu ensino cristão, acho que por isso era comportado em sala. 
Essas coisas que digo são: gazetear aula, esconder o material escolar do colega ou até pega 
e não devolver mais, para não dizer outra palavra. Meus irmãos, assim que chegavam a uma 
determinada idade, entre 16 e 18, saíam de casa à procura de melhor condição de vida, casa-
vam-se ou vinham morar em Belém, em busca de empregomprego3..

A cidade de Mocajuba, com 24 mil habitantes, está localizada no nordeste paraense, 
mais especifi camente no Baixo Tocantins. Fica localizada a 240km de Belém, levando 4h de 
ônibus e 12h de barco para chegar lá. É um município sustentado pela renda da prefeitura, 
dos aposentados e pela comercialização de pimenta-do-reino, e, assim como a maioria das 

1 Estudante do curso de Geografi a – UFPA / Campus Belém.
2 Ser estudante é tentar aprender a se virar e ter consciência do que se é, ou seja, o que signifi ca ser de “baixa con-

dição fi nanceira”, ser de “área de baixada e periférica”, é preciso criar as condições para sobreviver, com irmãos, 

família, um apoio fundamental e sempre presente, mas que é o mínimo, o restante é cada um por si. 
3 A trajetória dessa população é quase sempre marcada pela vida do interior, formação religiosa, sair cedo de casa 

para buscar uma vida melhor. Uma caminhada dura nas estradas da vida, que se permite encontrar o trabalho, 

quase sempre não permite o estudo. Nesse caso, a formação familiar e a persistência permitiram a esse jovem 

interiorano encontrar o caminho da escola.
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cidades do interior, enfrenta grandes problemas como péssima infra-estrutura, educação de 
pouca qualidade, renda per capita da população baixa, assim como há questões sociais que 
impõem uma relação de exclusão socialsocial44. . 

Minha residência se localizava num bairro chamado Campina, ao lado do centro da 
cidade. É um bairro pobre, com muitas casas de madeiras, os moradores são, em sua maioria, 
trabalhadores de roça, pescadores e alguns funcionários públicos. Minha rua era uma das 
mais baixas do bairro e da cidade e, na minha infância e em quase toda a minha adolescên-
cia, não era asfaltada. Quando chovia, alagava e muitas casas eram invadidas pela água. Era 
comum crianças e adolescentes brincarem pela rua, eu mesmo, todas as tardes, jogava bola 
com meus amigos. 

Somente sendo criança para brincar, se divertir diante de tantas adversidades, aprenden-
do a conviver, se defender e sobreviver com as difi culdades da vida. Onde o “ser baixo” se 
confunde com nossa identidade, baixa renda, baixada, rua baixa, alagado, às vezes, a ponto 
de acreditar que “somos de baixo”, o que felizmente não foi o caso, ou seja, uma exceção.

Meus pais
Sou fi lho de João Braga Vieira, lavrador e pescador durante toda a vida na cidade de 

Mocajuba. Meu pai não freqüentou escola, pois, segundo ele, meu avô o colocou para trabalhar 
desde cedo, impedindo que estudasse. Sabia apenas escrever seu nome, como uma criança em 
suas primeiras palavras escritas. Teve doze fi lhos – onze com minha mãe e uma com outra 
mulher, de todos somos sete mulheres e cinco homens –, nunca trabalhou de carteira assinada, 
sustentou esposa e criou os fi lhos trabalhando em roça e pesca. Foi um grande incentivador para 
que eu e meus irmãos estudássemos, nunca colocou obstáculo ou impediu que estudássemos. 
Ele se foi no dia 9 de outubro de 2005, quando estava escrevendo esse memorial.

Minha mãe estudou até a 5ª série do ensino fundamental, casou muito cedo, aos 17 
anos, e trabalhou grande parte de sua vida ajudando meu pai na roça e vendendo tacacá em 
frente de casa, para ajudar na renda familiar. Sempre me estimulou para que estudasse, assim 
como fez comtodos meus irmãos.

Meus pais tiveram grande participação na minha vida escolar, em nenhum momento 
eles se opuseram aos estudos, sempre falavam que isso seria a única herança de valor que 
poderiam me deixar, devido às suas condições fi nanceiras. Assim fi zeram, mesmo com 
muito esforço sempre davam jeito de comprar meus cadernos, minha farda escolar, algumas 
vezes minha mãe dava algum dinheiro para merenda. Continua sendo assim até hoje, ela me 
apoiando na universidadea universidade55.

4 Conhecer a realidade da região é sempre perceber uma complexa e diversifi cada região, onde sua geografi a, 

cultura, sistemas sociais, etc. são muito diferentes. É uma região onde a vida se conjuga com a água, as locali-

zações têm os grandes rios como referência, o meio de transporte se realiza na travessia longa, difícil e arriscada 

dos barcos, a sobrevivência está determinada pela vida que se retira da água. É o mesmo Brasil do interior, sem 

infra-estrutura, pouca educação ou sem qualidade, sem renda, mas é um outro Brasil, quanto às suas característi-

cas regionais e populacionais.
5 A vida dura de interior, de brasileiro, vai sendo aprendida e escrita e, para modifi car isso, é preciso esforço e 

sacrifício, foi o que seus pais ensinaram e aprenderam, para que outra vida se fi zesse presente, um sonho, uma 

realidade.
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Meus irmãos
Como falei anteriormente, somos 12 irmãos, que hoje têm vidas um pouco distintas 

um do outro. A maioria dos meus irmãos terminou apenas o ensino fundamental, outros nem 
esse nível, e apenas duas terminaram o ensino médio. Atualmente, sete irmãos moram em 
Belém, três, em Mocajuba e uma em Paragominas, todos trabalham para sustentar suas fa-
mílias. As que moram em Mocajuba, uma trabalha como funcionária no hospital municipal, 
outra, com venda de sapatos, e uma, como empregada doméstica. Já os que moram aqui em 
Belém trabalham nos seguintes ramos: pedreiros, encarregado de obra, empregada doméstica 
e funcionária de loja. A que reside em Paragominas é a professora de História. 

Meus irmãos vieram para Belém, um a um; primeiro veio meu irmão Messias morar 
com meu tio, depois minha irmã mais velha, a Ruth, que casou e veio morar para cá, esse 
foi o caso de outras das minhas irmãs. Vieram com o mesmo propósito que todo morador 
que sai de Mocajuba tem: a busca de uma vida melhor, devido à falta de emprego e meios 
de vida na cidadea cidade66..

A vida escolar 
Foi na cidade de Mocajuba que vivi toda a minha vida escolar. Comecei a estudar cedo, 

com cinco anos, na escola municipal Fonte do Saber, de primário. Pouco me recordo desse 
período, mas há um fato que não esqueço. Era uma manhã como outra qualquer e, como de 
costume, meus pais me acordaram cedo para ir à escola. Não lembro se tomei café, se tomei 
banho, mas deixa pra lá, só sei que ao chegar em frente à escola vi um menino chorando e fui 
até ele para ver o que tinha, mas não toquei e nem falei nada com ele, no entanto, momentos 
depois a mãe do garotinho veio e me deu um tapa na cabeça, uma de minhas colegas havia 
dito para ela que eu tinha batido nele, fui o “laranja” na história. 

Nos primeiros anos, tive algumas difi culdades, não conseguia fazer os deveres do primá-
rio, mas não repeti nenhuma série e logo me adaptei à vida escolar. Quando ingressei no ensino 
fundamental, fui estudar na escola Almirante Barroso, que, na época era estadual, mas hoje 
esta municipalizada e se localiza na travessa Lauro Sodré, bairro do centro de Mocajuba. 

Por muito tempo foi considerada a escola sede do município, pois era nela que funcio-
nava o ensino médio, a única. Construída nos anos 50, no período em que estudei não era 
uma maravilha, mas também não enfrentava tantas difi culdades em termos de estrutura. As 
salas eram bem ventiladas, as cadeiras eram regulares, o quadro negro também era bom. O 
que não era bom era a falta de uma biblioteca, a qualidade dos professores, muitos deles não 
eram nem graduados e davam aula até a oitava série. 

Nessa época, estava com sete anos e logo fui me destacando como um bom aluno. Eu 
era muito tímido e não conversava com quase ninguém em sala de aula, dava bastante atenção 
para as aulas e sempre me saía bem nas provas. Fui aprovado nas primeiras quatro séries do 
ensino fundamental, sem nenhum problema. Passando para a 5ª série, as coisas mudaram, o 
que não havia acontecido nos outros anos, agora começou a acontecer, como, por exemplo, 

6 A busca de uma vida melhor é real e mito ao mesmo tempo, a falta de muitas coisas ou de tudo nos faz buscar 

o de fora, o mito é encontrá-la na cidade de ouro, na capital, nas grandes cidades. Porém, muitas vezes, acaba-se 

no bairro, em condições de vida ainda piores, perdendo tudo, a não ser a memória de que se tinha alguma coisa e 

a esperança de continuar buscando. Nessa trajetória, algo diferente se fez, se conquistou, foi o estudo, a persistên-

cia, a vontade, as condições de uma vida melhor. 
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as difi culdades em algumas matérias, então repeti a 6ª série por um décimo de ponto em 
português, mas segui em frente. Foi uma fase boa, pois tinha uma ótima relação com meus 
colegas, gostava quando era dia de educação física, pois o professor nos mandava jogar bola. 
Meus professores de sala eram muitos legais, mas nessa época não me ligava muito em me 
inspirar em professor. 

Minha família, sempre me apoiando, não colocava nenhum obstáculo, apesar de meu pai 
trabalhar em roça e pesca, sempre que ele ia para seus trabalhos e queria me levar, antes ele 
perguntava: “Orivaldo, se tu não tiveres nenhum trabalho da escola, vai comigo lá... (na roça 
ou no rio)”, caso eu tivesse, ele não me levava, se não, ia com ele. Mesmo quando me levava 
sem perguntar, isso nunca atrapalhou meus estudos. Foi assim, sem muitas difi culdades, que 
terminei o ensino fundamental. 

Com o término do ensino fundamental, troquei de escola, pois na que estudava já não tinha 
mais ensino médio, somente na Escola Estadual de Ensino Médio Profª. Isaura Baia, onde co-
mecei o ensino médio, com o anseio de me preparar para futuramente enfrentar o vestibular. 

O ensino no interior é comprometido em todos os níveis, no entanto o ensino médio é 
o que possui o menor índice de qualidade. Há falta de professores, bibliotecas, cadeiras, etc., 
o que causa má formação dos alunos, levando muitos a deixar suas cidades para estudar em 
outra, principalmente a capital. Eu tive vontade de fazer o ensino médio em Belém, mas não 
foi possível, pois meus pais não tinham condições de me manter. 

No primeiro ano, já pensava na faculdade e, por isso, logo me dediquei aos estudos, mas, 
como me preparar para o vestibular, se até maio daquele ano não tinha professor de Quími-
ca, todo o primeiro semestre sem professor de Física e foi preciso improvisar um professor 
de Matemática para a disciplina. Apesar de tudo, nesse mesmo ano me escrevi no PRISE 
(Programa de Ingresso Seriado) da UEPA. Como em Mocajuba não há pólo da universidade, 
tivemos, eu e meus colegas que também se inscreveram, que fazer a prova em Caméta, cidade 
localizada também no baixo Tocantins a duas horas e meia, de barco, de Mocajuba. 

Porém, no ano seguinte, mesmo não oferecendo estrutura, a prova foi realizada no mu-
nicípio. Como falado acima, a qualidade do ensino no interior não é boa e isso faz com que 
os alunos se desestimulem, me infl uenciando a pensar em desistir do PRISE e não realizar a 
terceira prova, pois a minha média estava baixa e pensava que os alunos da capital tivessem 
bem mais chances de passar. 

No ensino médio, como já deu para perceber, já sonhava com a universidade, por isso 
me inscrevi no PRISE, não posso dizer que tive problemas para estudar, pois não houve, 
o que tive foi uma educação que poderia dizer não péssima, mas regular. Acho que você, 
leitor, deve imaginar como seria a educação em escola pública do interior, os professores 
têm baixos salários, não tínhamos laboratórios, bibliotecas, muito menos acesso à Internet. 
Assim terminei o ensino médio em 2001 e, agora, pensava enfrentar o vestibular, sabia que 
seria difícil, mas queria tentar tentar77.

7 A vida escolar é o caminho que pode nos levar a outros mundos, ao menos outras oportunidades, isso nem 

sempre é realidade, mas é um caminho que ainda não conseguimos fazer com que todos trilhem. E quando 

arriscamos, é preciso muita persistência, a escola está longe de ser aquilo que deveria ser, e os nossos alunos 

difi cilmente conseguem adquirir aquilo que deveriam obter. Esse é o fi el retrato de nossa educação. É o retrato 

daqueles que permanecem na exclusão e de alguns poucos que não se livram dela, mas amenizam sua presença 

através de outras formas de inclusão.
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O sonho 
Depois de concluído o ensino médio, em 2002, vim para Belém na expectativa de 

conseguir um emprego e pagar um cursinho para mim ou fi car mesmo só trabalhando. Nesse 
mesmo período, meus irmãos se reuniram e pagaram a taxa de inscrição do vestibular de 2002, 
para mim, mas eu sabia que não estava preparado, então nem criei muita expectativa. Tinha 
acabado de vir do interior sem fazer cursinho, somente com o que aprendi na escola, falei 
logo para não criarem expectativa, mas fi z a prova para Engenharia Civil, não fui aprovado 
nem na primeira fase, fi quei triste, mas não tanto, pois sabia de minhas condições. 

Meu pai nem minha mãe tinham condições de pagar um cursinho e, assim, fi quei o pri-
meiro semestre de 2002 sem fazer nada. Ficava apenas na casa de meu irmão, para onde vim 
morar, na expectativa de conseguir algo. Morei na casa dele por um ano e não tive nenhum 
problema, mas não gostava muito, pois ele gosta de dormir cedo, ao contrário de mim, assim 
não podia fi car até tarde fora de casa. 

Eu tinha grande desejo de estudar para o vestibular, mas não era possível e não tinha 
esperança de conseguir algo devido às condições fi nanceiras de minha família. Naquele ano 
fui passar as férias de julho no interior, e minha mãe não queria que eu voltasse para Belém, 
pois havia me dito que não tinha como pagar cursinho e achava melhor que eu fi casse mo-
rando lá com ela e meu pai, do que fi car na casa de meus irmãos sem fazer nada, mas com a 
infl uência de meus irmãos ela deixou que eu voltasse. 

Foi então que eu tive uma surpresa, uma de minhas irmãs me falou que a minha irmã 
formada em história pagaria o intensivo (de agosto até a realização da prova) para eu estudar, 
vi a oportunidade de conseguir realizar meu sonho. Foi então que tive uma oportunidade de 
me preparar para enfrentar o vestibular, procurei me esforçar ao máximo, pois ela falou-me 
que aquela seria a única oportunidade que eu teria, já que ela tinha outros planos para o futuro 
e não poderia pagar o cursinho no ano seguinte. 

Comecei a estudar o intensivo no Pré-Vestibular Universo, nesse momento me achei 
pressionado, pois tinha que ser aprovado em algum vestibular, primeiro porque era a única 
oportunidade que teria, segundo pela minha família, que estava confi ando em mim. No 
cursinho, ainda não tinha decidido o que faria, não queria mais Engenharia. No período de 
inscrição do vestibular de 2003, preenchi o formulário de isenção da UFPA e perdi o prazo 
de inscrição da UEPA. 

Quando saiu o resultado da isenção, havia conseguido total, assim não precisei pagar, 
mas na UEPA paguei, paguei não! Meus irmãos juntaram dinheiro, como da primeira vez, e 
pagaram para mim. Prossegui estudando, meus irmãos e minha mãe me ajudavam na passa-
gem de ônibus e, quando chegou a revisão, passei a estudar pela manhã e à tarde, então, de 
manhã, ia e voltava de ônibus e, à tarde, de bicicleta.

Fiz vestibular, na UEPA, para Pedagogia e, na UFPA, para Geografi a. Primeiro foi 
realizada a prova da UEPA e, conseqüentemente, o resultado também saiu primeiro. Na 
primeira fase, fui aprovado, mas na segunda não, fi quei muito triste por não ter conseguido 
e, principalmente, por minha família, que apostou muito em mim. 

Comecei a me desestimular por pensar que não passaria também na UFPA, às vezes 
fi cava pensando o que eu faria se não conseguisse ser aprovado na UFPA? Qual seria meu 
destino? Comecei a pensar em voltar para Mocajuba e lá fazer um cursinho e tentar vestibular 
para o campus de Caméta, poderia fazer o intervalar, ou seja, os cursos em que o período letivo 
é durante as férias do curso normal, assim poderia fi car em Mocajuba durante parte do ano 
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e, quando chegassem as férias, iria para Caméta estudar. Outra coisa que pensava, caso não 
fosse aprovado, era conseguir um emprego aqui em Belém e fi car somente trabalhando.

Todas essas coisas acabavam por me deixar com mais desejo de ser aprovado, pois, se 
eu fi zesse vestibular para Caméta, o custo para me manter na cidade durante o período de 
estudo era alto e meus pais basicamente não teriam como bancar, além do que, se eu fi casse 
trabalhando, não teria disposição para estudar. Somente depois de ter passado na primeira 
fase, vi que poderia conseguir ser aprovado, daí fi z a segunda fase, ainda pouco confi ante, 
pois continuava não me achando preparado, mas consegui ser aprovado em Geografi aeografi a88.

A vitória 
Foi uma vitória muito festejada em minha casa em Mocajuba, onde me encontrava no 

dia em que saiu o Listão, e na própria cidade, devido à difi culdade que os alunos que termi-
nam o ensino médio lá enfrentam. Minha família comemorou muito, meus amigos que não 
tiveram a mesma sorte de continuar também se alegraram comigo.

Eu estava em minha casa ouvindo o rádio, à espera do resultado, quando estava perto 
do curso de Geografi a, um vizinho nosso veio informar que meus irmãos, aqui de Belém, 
estavam em espera na linha telefônica da casa dele, querendo falar com alguém lá de casa, 
eu fui atender ao telefone, o assunto adivinha? Era que eu tinha passado no vestibular. No 
mesmo momento que ele estava falando, o rádio estava ligado, então anunciou a relação 
dos aprovados em Geografi a, desliguei o telefone e fi quei a ouvir o rádio. Fui aprovado, saí 
gritando na rua que eu tinha passado no vestibular. Entrei em casa, abracei minha mãe, meu 
pai e meus irmãos e sobrinhos, que estavam lá no momento. 

A escolha do curso de Geografi a foi mais por não me sentir bem preparado que por 
outro motivo. Tinha em mente o desejo de fazer vestibular para Direito, mas, como minha 
base escolar não me proporcionava uma segurança, resolvi fazer para a segunda opção de 
curso. Porém, não desisti do curso e não penso em desistir, estou estudando fi rmemente em 
busca do sucesso profi ssionalional99.

A universidade
A necessidade de uma vida melhor, o sonho de cursar um curso de nível superior e o 

desejo de um dia poder ajudar meus pais, dando-lhes um nível de vida mais justo, me moti-
varam para que continuasse minha caminhada no estudo. Além disso, recebi muito incentivo 

8 A realização de um sonho, que deveria ser direito, é uma outra forma de conquista. Os limites de nossa 

formação estudantil, de nossos conhecimentos e de nossas condições de vida são as marcas que nos afastam da 

possibilidade de chegar na universidade, é um caminho longo e difícil. Nessa caminhada, o peso das condições de 

vida parece cair apenas sobre nossa responsabilidade, através do vestibular, somos os únicos que podem ou não 

atravessar essa barreira, como se todas as formas de exclusão que tivemos em nossa caminhada se diluíssem e, 

agora, contamos apenas com nossas próprias forças. Talvez seja essa uma das piores condições da exclusão, a não 

responsabilização da sociedade, a não garantia de acesso ao nível superior, a responsabilização do indivíduo pelo 

seu sucesso ou fracasso, um marco em sua vida, em seu “destino”.
9 Poucas palavras são tão fortes nesse momento, vitória, não é apenas uma conquista por poder continuar estu-

dando, é a possibilidade de quebrar e romper com um ciclo perverso de exclusão. É a possibilidade de furar o 

cerco que se faz sobre aqueles que não tiveram as oportunidades devidas, é a tomada de consciência dos limites e 

condições de vida, é a força de um desejo.
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de minha irmã que já havia se formado em história, ela me dava livros, conversava que hoje 
a maneira mais fácil de se vencer na vida é estudando e me incentivou para não desistir. Uma 
curiosidade, ela não gostou de eu ter feito Geografi a, queria que eu tivesse feito Direito, como 
havia dito antes. 

Antes de entrar na universidade, tinha a idéia de que nela o estudante aprenderia tudo 
de necessário para ser um bom profi ssional e que ao adentrá-la a pessoa não teria problema 
nenhum para sair, mas não é o que acontece. Achava que todos que chegavam até ela eram 
super intelectuais. Hoje a vejo como uma etapa para a realização dos sonhos de uma pessoa, 
formadora para o mercado, não para a vida. Vejo também o descaso do governo por ela e 
quanto um aluno tem que se esforçar para continuar dentro dela, devido a inúmeros fatores, 
que vão desde a falta de professores até a falta de dinheiro, para vir à aula, isso no caso de 
alunos pobres, como euo eu1010. 

Com relação ao curso, achava que a Geografi a estudada no cursinho era a mesma da 
universidade, mas foi um engano, pois há uma grande disparidade entre ambas, de início 
isso me desmotivou um pouco, pois era fascinado por aquela vista na escola e no cursinho, e 
não por fi losofi as como é a da universidade. Demorou um pouco para me adaptar, pensei até 
em desistir do curso e fazer ou “vestibulinho” ou vestibular de novo, mas, depois  de refl etir 
sobre minha situação, resolvi enfrentar e vencer as difi culdadesades1111.. 

Essa foi um pouco da minha memória escolar com as difi culdades que um aluno de 
escola pública enfrenta, ainda mais estudando em escola do interior, onde as coisas são mais 
difíceis, para conseguir vencer e chegar à universidade. Agora, quero ser um bom profi ssional, 
continuar o mestrado, doutorado, sempre dentro das minhas possibilidades. Agradeço a Deus 
e a meus pais, que me concederam esse privilégio.

10 O sonho de entrada na universidade é rápido e passageiro, logo encontramos a dura realidade: a exigência dos 

estudos e as condições da universidade para praticá-lo; os meios de vida para continuar estudando e as condições 

da universidade pública; o que se aprende e as exigências do mercado; o que se busca e o que se tem. O sonho 

torna-se realidade.
11 Os caminhos da exclusão também difi cultam nossa formação, os limites de nossa formação acadêmica nos 

fazem crer, acreditar que o universo do cursinho é o universo do conhecimento, que é o conhecimento da univer-

sidade. Ainda são universos diferentes, são conhecimentos que podem ser necessários ou complementares, mas 

ainda distantes em seus objetivos e possibilidades, mas é uma das expressões de nossa realidade. 



Universidade Federal do Pará     137 

Adria Verena dos Santos Martinsrtins11

Relembrando a minha existência, nasci no dia 5 de outubro de 1980, na Clinica Dalmazia 
Pozzi, em Belém-PA. Filha de pais paraenses, minha mãe, de Belém, e meu pai, do interior (Qua-
tipurú), que teve uma história muito sofrida com a família, até decidir a vir morar na cidade. Meu 
pai é uma pessoa sensacional, pena que nunca foi tão presente em minha vida, por necessidadesidades22 
não teve a oportunidade de concluir nem ao menos o ensino médio, precisou trabalhar desde 
cedo para sustentar sua família, pois era o mais velho de todos os irmãos. Mas sempre foi muito 
inteligente e esforçado, trabalhou em vários estados, para manter a nossa família e a dele (mãe e 
irmãos), pois sua mãe, a minha avó, sofreu muito ao lado de meu avô, por beber muito e ter várias 
mulheres, por isso meu pai decidiu trazê-los para a cidade, por sua conta e risco.

O meu primeiro contato com a escola foi devido à insistência de me matricularem sem 
ao menos estar na faixa etária estabelecida. De tanta persistência, minha mãe conseguiu que 
me deixassem estudar “encostada”, porque meu irmão ia à aula e eu fi cava chorando para 
não fi car junto com ele. 

Depois de ter conseguido, a professora percebeu que eu realmente tinha condições de 
permanecer naquela sala, me saía muito bem em todas as disciplinas e até melhor que muitos 
que se encontravam matriculados regularmente, inclusive meu próprio irmão. Aprendi a ler 
primeiro que ele, com apenas cinco anos, e ele, coitadinho, apanhava para aprender. Até o 
momento, era o único irmão que tinha, mais velho que eu um ano. 

Eu vivia doente e minha mãe sofria porque era um bebê gordinho que ninguém dava 
conta de carregar por muito tempo, cedo tive que fazer dieta para não prejudicar minha saúde 
e a da minha mãe, que na época era bem magrinha.

Morávamosmos33 nos fundos da casa do meu bisavô, avô da minha mãe e também pai, por ter 
criado ela desde criança, que deixou que meu pai construísse uma casa de madeira, por ainda 
não ter condições de possuir uma própria. Era chato porque, para sairmos até a rua, tínhamos 

1 Estudante de Pedagogia – UFPA / Campus de Castanhal. 
2 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística de 

2001 demonstram uma população residente de 169.369.557. Desses, 10.308.707 encontram-se na faixa etária 

de 15 a 17 anos, considerada legalmente regular para se cursar o ensino médio. O Censo escolar do mesmo ano, 

porém, demonstra que desses jovens, somente 37% (cerca de 4 milhões) estavam matriculados no ensino médio, 

enquanto outros um milhão estavam cursando ainda o ensino fundamental ou freqüentando cursos na modalidade 

de educação de jovens e adultos ou profi ssional. Com isto, concluímos que, de 5 a 6 milhões de jovens na idade 

em que deveriam cursar o ensino médio, sequer estão na escola.
3 Os problemas da falta de acesso a terra e à moradia adequada e os despejos forçados têm uma dimensão mundial 

e atingem de modo especial as populações em situação de risco e pobreza. É provável que persistem e se agravem 

em algumas regiões, se não forem implementadas ações urgentes e integradas.
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que passar por dentro da casa do meu bisavô, e as pessoas que lá moravam reclamavam 
porque criança não sossega, a gente vivia pra lá e pra cá, na verdade incomodava. Era chato 
morar no que é dos outros, mas não tinha outra opção, meus pais suportaram isso por sete 
anos, fi cavam muito tristes, pois éramos criança e queríamos brincar com nossos coleguinhas 
e, para que não fi cassem falando mal de nós dois, às vezes minha mãe nos prendia em casa. 
Qual é o pai que gosta de ouvir falarem mal de seus fi lhos?

Então, com muita difi culdade, meu pai comprou um terreno, mas bem longe, onde estou 
morando até hoje em Águas Lindas – Ananindeua. Só pôde comprar nesse lugar porque ainda 
era um bairro muito atrasado na época, nós estranhamos muito, pois trocamos de escola, deixa-
mos nossos coleguinhas... Ah, mas minha mãe tinha acabado de ter meu segundo irmãozinho 
e tinha sido operada. Então, fi camos em três irmãos, “euzinha” a única mulher. 

Logo no início de nossa nova morada foi terrível, meu pai não tinha condições de 
construir a casa, mas foi fazendo aos poucos, primeiro fez dois compartimentos e fomos 
morar assim mesmo na casa crua, como dizem, mas o importante era que meu pai era o dono. 
Depois de um tempo acabamos nos acostumando, criança se dá com todo mundo, até com os 
cachorros da rua, mas confesso que era muito estranho. 

As ruas eram totalmente sem explicação, muita poeira ou muita lama quando chovia. Minha 
mãe foi logo atrás de uma escola, que foi a Escola Municipal Clóvis Begot, hoje totalmente mo-
difi cada, até o prédio mudou de lugar, iniciei o ano na 1ª série, mas no 2º semestre fui submetida 
a um teste de seleção e fui promovida para a 2ª série, era muito inteligente, desculpa, tá! 

E assim foram passando os outros anos, terminei o ensino fundamental (1ª à 4ª série) 
nesse estabelecimento de ensino, pois só ofereciam até a 4ª série, depois fui para uma escola 
de freira João XXIII, na BR 316, onde estudei de 5ª à 8ª série, era maravilhoso esse tempo, 
eu e meus amigos da sala íamos, depois da aula, para o Seminário Pio X, adivinha? Rezar é 
que não era, subíamos nas árvores, corríamos na quadra, sempre fui muito moleca, só queria 
brincarincar44 com os meninos de peteca, fura-fura, papagaio, enfi m. Mas também adorava matar 
aula para pular elástico, quando a irmã percebia nos levava direto para a secretaria da escola, 
aprontei muito. De tanto viver entre os membros da igreja, seminaristas e freiras, entrei no 
grupo de jovens da igreja, também foi uma fase muito importante e inesquecível. 

Outra lembrança que não poderia deixar de citar foi o meu momento de atleta, iniciei 
fazendo natação e vôlei no pólo que abriu para estudantes de escolas públicas na AABB e, 
entre as duas modalidades que pratiquei, me identifi quei melhor com o esporte aquático, era 
boa nadadora e fui até transferida para a ADESEF (Escola Superior de Educação Física), era 
atleta federada, com várias medalhas, mas quando foi para disputar o Norte-Nordeste, em 
Fortaleza, minha mãe não me deixou ir, porque eu tinha apenas 14 anos e ela jamais consentiria 
que me afastasse para tão longe, minha mãe sempre foi muito conservadora.

Nesse período, as coisas não andavam muito bem fi nanceiramente em casa, meu pai 
estava desempregado e minha mãe não trabalhava, dessa vez foi minha avó quem nos ajudou, 
pois recebia uma pensão, de um ex-marido que não era o pai do meu pai, pouco mais era de 
coração que nos ajudava. 

4 As brincadeiras aparentemente simples são fontes de estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da 

criança. Também é uma forma de auto-expressão. O faz-de-conta estimula a fantasia, a criatividade e dá possibi-

lidades à criança de construir símbolos, cenários, personagens únicos ou qualquer coisa que desejar. Além disso, 

estimula a interação com outras crianças e a aquisição da linguagem.



Universidade Federal do Pará     139     

Meu pai se virava por outro lado, aprendeu a empalhar cadeiras e passou uma temporada 
fazendo esse tipo de serviço, saía nas ruas para que as pessoas notassem seu trabalho, mas en-
controu um ponto estratégico para fi car todos os dias que foi em frente do antigo Supermercado 
Jumbo, hoje é o Yamada Plaza. Isso lhe gerou um grave problema de coluna, pois passava 
muito tempo sentado e o dinheiro que ganhava não compensava. Era um trabalho honesto, mas 
muito sacrifi cado. Nesse momento eu e meu primeiro irmão precisávamos muito dele, pois 
estávamos passando para o 2º grau e já não teria mais escolas próximas, então teríamos que 
pagar ônibus, comprar apostilas, e até mesmo para lanchar. Logo, precisaríamos de dinheiro, 
mas do jeito que as coisas andavam seria difícil manter os dois na escola. 

Mas, como falei anteriormente, sempre andei com as pessoas do grupo de jovens da igreja 
e consegui uma bolsa no colégio Santa Rosa. Aconteceu tudo na hora certa, graças a Deus, mas 
também aconteceu algo muito triste, que foi a morte do meu bisavô, com quem passei sete anos 
da minha vida ao lado dele. Como ele me amava muito, antes de morrer deixou a “pensão” da 
sua aposentadoria para que eu recebesse e nos ajudou bastante, pois esse dinheiro, apesar de 
pouco, nos ajudou muito e era utilizado em benefi cio de todos da minha casa.

Como se não bastasse, dei um desgosto muito grande para meus pais, fi queiis, fi quei55 grávida aos 
15 anos e com vergonha tive que sair da escola e perdi a bolsa que me era concedida. Mas não 
parei de estudar, fi z a prova do concurso de bolsas do Impacto e consegui somente meia bolsa, 
mas, como não era tão caro e recebia o dinheiro da pensão, eu mesma pagava. 

Minha situação emocional nesse momento estava super abalada, não sabia como dar 
a noticia de que estava grávida, só imaginava a tristeza dos meus pais, que já tinham tantas 
coisas com que se preocupar e eu ainda arrumaria um problema maior. Pensei muitas vezes 
em me matar, não conseguia me perdoar pelo erro que havia cometido e a vergonha que iria 
passar, pois todos sempre me viram tão direitinha e, de repente, um choque desse tipo. Mas 
meu namorado tomou coragem e foi contar para os meus pais. Até hoje lembro que cena triste 
ver meu pai tão chocado com a notícia. 

Depois dos nervos mais calmos, fui morar na casa dos pais do meu namorado, o qual 
conheci desde criança, pois crescemos juntos na mesma rua. Mas não me acostumei por 
muito tempo, no início, como sempre, são fl ores, depois a mãe dele queria interferir e não 
deu certo, voltei para minha casa e não quis mais fi car com ele também, minha mãe fi cou 
feliz por eu ter voltado. 

Continuei meus estudos e não perdi o ano, pois meu objetivo sempre foi estudar e me 
formar. Quando meu fi lho tinha nove meses de idade, aconteceu algo tão triste que somente 
por ele era capaz de faltar tantos dias de aula. Ele passou a noite inteira chorando e eu não 
sabia o que era e o que fazer, pois ele ainda não falava. Então, resolvi levá-lo bem cedo, antes 
que amanhecesse o dia, ao posto médico onde era matriculado. Ao pegar o ônibus, percebi 
que ele piorava e comecei a me desesperar, era nova e não tinha experiência, mas fazia de 
tudo pelo meu fi lho. Ele me abraçava com tanta força, parecia dizer para que não o deixasse 
morrer, e apareceram umas manchas em sua pele de uma hora pra outra. 

Assim que desci do ônibus, fui direto pedindo que me atendessem e parece que Deus 
enviou um anjo que foi a dra. Elaine Xavier, que estava de plantão, mas já de saída atendeu 

5 Da década de 70 para cá, os índices de adolescentes grávidas têm aumentado consideravelmente e a média de 

idade das gestantes tem diminuído. No Brasil, estima-se que 20 a 25% do total das mulheres gestantes sejam 

adolescentes, ou seja, há uma gestante adolescente para cada cinco mulheres.
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meu fi lho e mandou chamar a ambulância urgente, pois era grave, ele estava com meningite. 
Fomos direto para o Hospital Barros Barretoros Barreto66, onde o levaram direto para a sala de isolamento 
para fazer o exame que tiram o líquido da coluna para análise médica. Para mim, o que estava 
acontecendo não era comigo, acredito que não estava pisando no chão, só quem fi cava no 
hospital com ele era eu, ele não queria fi car com mais ninguém e nem eu tinha coragem de 
sair de perto tinha muito medo que acontecesse o pior e eu não estivesse por perto. 

Depois de cinco dias isolado, ele saiu para a enfermaria e teria que passar por uma sé-
rie de exames e tomar medicações lá mesmo no hospital. Eu morria de pena, pois não tinha 
mais onde furarem a criança, eu chorava junto com ele. Com o tempo, fui conhecendo outras 
crianças com vários problemas, uns mais graves que os outros, mas eram crianças alegres e 
viviam na minha enfermagem. Eles me adoravam e queriam que eu brincasse o tempo todo 
com eles, na verdade isso foi uma lição de vida. Foi o meu primeiro dia das mães e passei 
dentro de um hospital, jamais esquecerei, mas o importante era que meu fi lho estava fora de 
perigo e teve alta para que não pegasse nenhuma infecção hospitalar. 

No seu laudo médico, o tipo de meningite era do tipo Meningocócica, uma das mais 
perigosas. A doutora que o atendeu na emergência fi cou surpresa de não presenciar nenhuma 
seqüela, todos os dias ela passava na enfermaria para dar uma olhada. Confesso que fi quei 
um pouco triste ao sair do hospital, porque sentia um carinho tão grande pelas crianças que 
havia conhecido e de saber que também gostavam muito de mim, mas o mais importante era 
sair dali com meu fi lho nos braços e com vida, graças a Deus, deu tudo certo.

Depois de todo esse contratempo, consegui acompanhar a escola com bastante difi culdade, 
mas não desisti, já era o último ano e consegui concluir o 2º grau; não me preocupei logo em 
fazer vestibular, pois a fase pela passei não me deixou com cabeça para essas coisas. Fiz cursinho 
no ano seguinte, mas não passei. Fiquei revoltada, não queria mais saber de estudar e resolvi 
trabalhar, mesmo porque eu tinha um fi lho que precisava das coisas e o pai não dava nada. 

Trabalhei e, no outro ano, tentei outra vez o vestibular e não passei de novo, mais um 
ano arrasada. No ano seguinte, não estudei, só me inscrevi e tentei para Castanhal e passei 
onde hoje estou cursando Pedagogiadagogia77 Noturno. Enfrento muitas difi culdades porque moro em 
Ananindeua e as passagens saem caras, mas faço de tudo para não faltar ou perder alguma dis-
ciplina, porque meus amigos me dizem o quanto é ruim pagar disciplina em outras turmas. 

Hoje, consegui com muito sacrifício entrar na Associação de Universitários de Castanhal 
(AUC) e estou pagando meia passagem no ônibus da Modelo. Também foi uma graça conseguir 
isso, pois minha única fonte de renda é lecionar aula particular e só tenho dois alunos, mal dá 
para pagar minhas passagens, pois não é só isso que nós, universitários, precisamos.

Estou muito feliz por ter sido selecionada no Projeto Conexão de Saberes, não só pela 
bolsa, mas para ampliar meus conhecimentos e ainda poder trabalhar com comunidades 
carentes que fazem parte do meu meio. 

6 O Hospital João de Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará, é um hospital especializado em doenças 

infecto-contagiosas, como tuberculose, hanseníase e AIDS.
7 O denominador comum dos cursos noturnos é, sem dúvida, o trabalho. Para os jovens do noturno, o que carac-

teriza a vida é o trabalho; é ele que fi xa os limites do estudo, do lazer e do descanso. E se o trabalho, por um lado, 

acarreta desgaste ao aluno, por outro lhe proporciona ganhos potenciais, pois, por já estar inserido no mundo do 

trabalho, mais amadurecido, pode avançar no seu percurso escolar, desde que lhe sejam dadas condições. 
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Claudemir de Araújo SilvaSilva11

“Você não pode tirar menos que sete...”, com essa frase simples, porém, dura, minha tia, 
que também era minha professora do primário, lembrava o meu “dever”, não só como aluno, mas 
como sobrinho. De estudar bastante para tirar boas notas, a fi m de não fi car no discriminado e mal 
visto “grupo da recuperação”, composto por alunos que não alcançaram o rendimento mínimo 
exigido pelas disciplinas.

Divagando por minhas lembranças escolares, lembro que era um garoto travesso que fre-
qüentava uma escolinha, de primeira à quarta série, no interior do município de Viseu-PAiseu-PA22, em 
uma vila chamada Marataúna. A exemplo de outras vilas, em Marataúna, só existem, até hoje, 
escolas de primário, obrigando os alunos que queiram estudar o restante do ensino fundamental a 
ir à sede do município de ônibus ou se mudar para casa de amigos ou parentes.

Meu primário foi muito bom, tive contato e exemplos de pessoas que gostavam de estudar 
e ler, como minha tia e minha madrinha – ambas professoras de primário –, por isso tive acesso 
a cartilhas ocasionalmente ilustradas, que criaram em mim o gosto pela leitura. Tive também 
apoio vindo em forma de aulas extras de reforço por parte de minha tia, que ocasionalmente 
exercia papel de mãe.

ApesarApesar33 de a vida não ser fácil, por ser fi lho de agricultores e nem sempre ter acesso ao 
que outras crianças da cidade tinham, como brinquedos, televisão, etc., pois naquela época o 
único contato com o mundo externo à vila era o rádio, tive uma infância razoavelmente boa, 
pois fi cava entre a casa de meus pais e a de meus avós, que gostavam muito de mim, pois era 
o primeiro neto.

Quando não estava na escola, ajudava minha mãe na lida diária, que incluía tarefas de casa e 
de cuidar de algumas vacas que possuíamos, bem como coletar frutas de nosso pequeno sítio, para 
depois comercializar com atravessadores, como, por exemplo, cupuaçu, cacau, banana, etc.

A casa de minha avó fi cava mais perto da escola onde estudava, e sempre que a “barra” 
pesava em casa, devido a alguma traquinagem ou coisa parecida, fi cava na de minha avó.

1 Estudante de Medicina Veterinária – UFPA / Campus de Castanhal.
2 O território do município de Viseu, situado na zona do Gurupi, era habitado, primitivamente, pelos índios 

tupinambá, remembé e apitianga. O primeiro povoado foi fundado em 1620, por ordem de Francisco Coelho de 

Carvalho, sendo composto de uma aldeia de índios apitiangas, às margens do rio Gurupi. O distrito de Nossa 

Senhora da Conceição de Viseu foi criado em 1758. Em 22 de dezembro de 1856, pela Lei Provincial nº 301, foi 

criado o município, sendo instalado a 7 de janeiro de 1858.
3 A educação no campo se agrava nos acampamentos e assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem-Terra (MST). Faltam escolas e políticas pedagógicas adequadas à sua realidade. O próprio MST propõe 

alternativas para o ensino nas comunidades rurais. Mas, segundo o movimento, as iniciativas ainda são insufi cien-

tes para resolver o problema.
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Quando minha irmã mais velha, fi lha de um relacionamento anterior de minha mãe, concluiu 
a quarta série, minha mãe, que sempre incentivou na educação, pois não teve chance de estudar 
e acreditava que nosso futuro estava nos estudos, resolveu mudar para Viseu, sede do município, 
onde teríamos a chance de levar os estudos adiante. Também teríamos acesso a comodidades como 
energia elétrica, água encanada, além de mais acesso aos alimentos, escassos em nossa vila.

Em Viseu, morávamos próximo ao colégio, o que facilitava o deslocamento até a escola, 
que, diga-se de passagem, era bem maior e tinha mais alunos que a anterior.

Durante minha infância e parte da adolescência, tive pouco contato com meu pai, que traba-
lhava no sul do estado em uma empresa de mineração, passando apenas um ou dois meses no ano 
com a família. Entretanto, sempre mandava mensalmente uma certa quantia para minha mãe.

Na escola onde iniciei a quinta série, um dos fatos mais marcantes foi o contato com novos 
colegas, novos professores, etc. Tudo era novidade, inclusive a apresentação à famosa palmató-
ria, que às vezes era substituída por uma régua, sempre pronta a acertar o centro da mão de um 
aluno que não conseguisse decorar a lição de casa, resolver uma operação matemática ou outras 
“futilidades educacionais”. Lembro que, uma vez, acertei a tarefa que uma colega errou e, como 
de praxe, tinha o direito de lhe dar os “cordiais bolos”, que ninguém queria. Só que tive pena da 
colega e bati devagar, a professora, que estava observando, notou e disse: “Você não sabe dar bolo, 
me dá sua mão que eu vou te ensinar”, e me tascou um doído bolo na mão. Acho que aprendi a 
lição – quem quer ajudar o próximo, às vezes, acaba se dando mal.

Esse período de adaptação à vida na cidade foi relativamente tranqüilo. Porém, meu pai 
saiu do trabalho e, logo, comprou uma propriedade distante uns 30-40km da cidade, onde íamos 
trabalhar todo dia, de bicicleta, retornando apenas à noite para eu estudar. Essa foi minha rotina da 
sexta à oitava série, sendo que, na sétima série, desisti por causa do cansaço e de outras difi culdades 
pelas quais minha família estava passando.

Todavia, não perdi a esperança, pois, apesar de esse ser um período conturbado em minha 
vida, minha irmã mais velha já estava em Castanhal, cursando o ensino médio na Escola Agro-
técnica Federal de Castanhal – EAFC. Morava com uma família cujo chefe era vendedor de café 
e fazia rota para nosso município, onde minha mãe tocava um pequeno negócio de bairro e era 
sua cliente.

Lembrando dos conselhos de minha tia, e tendo como exemplo minha irmã mais velha, 
retornei aos estudos, onde tive contato com um professor de matemática, cujo nome era Miguel, 
que, com base em sua vivência, disse em uma das aulas: “Só existem na vida quatro maneiras de 
ser alguém, ou se trabalha duro, ou se ganha na loteria, ou se rouba, ou se estuda!!!”. 

Concluí a sétima série e me deparei com uma questão que era sair ou permanecer na cidade 
após concluir a oitava série, pois na cidade não havia muitas opções, ou era fazer magistério ou 
nada. Apesar de minha tia e de outros professores que conhecia terem uma vida satisfatoriamente 
razoável, não queria esse futuro para mim, queria sair da cidade, a fi m de descobrir novos hori-
zontes. Queria algo diferente, que não havia ali.

No segundo semestre de 1995, me deparei com um cartaz que divulgava o exame de se-
leção para a EAFC, quando li, parecia algo impossível, um sonho não condizente com minha 
realidade.

Entretanto, minha irmã mais velha estava concluindo ensino médio e trabalhava. Não me 
lembro se foi por telefone que fi z contato com ela e manifestei o desejo de sair da cidade para 
estudar e fui aconselhado a me inscrever na seleção da E.A.F.C., com vistas a ser aluno interno 
(internato). Apesar de fazer uma prova razoavelmente boa, encontrei difi culdades em algumas 
disciplinas como, por exemplo, matemática, e assim mesmo consegui ser aprovado. Os pontos 
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que fi z não eram sufi cientes para garantir vaga de interno, mas consegui ser semi-interno. Todavia, 
providenciei um requerimento ao diretor da instituição, manifestando meu desejo de ser interno e 
minhas condições como aluno oriundo do interior, o qual foi deferido e conquistei minha tão so-
nhada vaga naquela instituição de renome estadual, preocupando-me apenas com meus estudos.

Como previamente abordado em meu requerimento, comecei a prestar serviços para a escola 
durante a semana, no refeitório da mesma, onde, após as refeições, tinha que ajudar na limpeza 
dos utensílios utilizados na cozinha, bem como controlar e tomar nota dos alunos que faziam as 
refeições (café, almoço, jantar) naquele lugar, usando formulários a serem preenchidos com seus 
nomes e, como morávamos na escola, nos fi ns de semana, trabalhávamos em projetos de agricultura 
e zootecnia apenas pela manhã.

A vida no internato não era muito fácil, cada quarto tinha doze alunos, alojados em seis 
beliches, compartilhando apenas o banheiro. Pela manhã, as fi las no banheiro eram normais, bem 
como o uso do banheiro por quatro ou cinco pessoas simultaneamente, pois havia quatro chuveiros. 
Dá para imaginar o sufoco que era quando caía o sabonete no piso, mas inventamos a solução, 
que era um espeta-sabonete, um pedaço de vergalhão fi no.

Brigas de toalhas entre alunos do quarto, entre os quartos, cuja “arma” era uma toalha com 
um nó na ponta, aconteciam quase que diariamente e também havia a brincadeira do lençol cheio 
de nó, era uma das mais leves travessuras, bem como colocar todos os sapatos e botas em cima 
de alguma cama, como acontecia todo o dia.

Fiz muitos amigos, mesmo sendo o “Zé das Carteiras”, pois ao entrar no refeitório o aluno 
deixava sua carteirinha comigo, que era organizada em uma mesa e após a refeição pegavam-na 
de volta, daí o apelido. 

O ensino era de qualidade em nível técnico, com muitos professores bons em suas disciplinas, 
que exigiam muito de nós, pois não podíamos nos dar ao luxo de reprovarprovar44; caso isso acontecesse, 
o “castigo” era a perda do internato, ou seja, estudar ou estudar. A disciplina interna era rígida, 
como em todo internato, onde havia um manual do aluno, uma espécie de “bíblia” de direitos e 
deveres que deveriam ser seguidos.

No ano de 1997, tive contato com informática, que era o “boom” do momento, passava 
muito tempo nos laboratórios, realizando pesquisas na web.

Ao fi m de 1998, concluí o ensino médio e técnico, resolvi prestar vestibular para Ciência da 
Computação e passei na 1ª fase, mas não obtive sucesso na 2ª. Nessa época, minha família já tinha 
mudado de Viseu para Castanhal, o que facilitou a transição do internato para a família.

Estava com minha família, porém, não trabalhava, logo após apareceu um estágio no mu-
nicípio de Mojú, em uma das empresas do Banco Real-Agropalma, na qual passei quatro meses 
estagiando, mas logo retornei para Castanhal, devido às condições de trabalho e o isolamento 
ao qual os estagiários eram submetidos na realização dos projetos desenvolvidos pela empresa, 
que produz óleo de dendê. Isolamento, que me impossibilitou a vinda a Belém, a fi m de prestar 
vestibular na antiga FCAP, para o curso de Medicina Veterinária, na qual havia conseguido meia 
isenção da taxa. 

Em 2000, continuava estudando em casa, a exemplo do que acontecia quando estava na 
Agropalma. Surgiu um concurso público para trabalhar no censo de 2000 do IBGE, fi z o exame 

4 Os números impressionam: o Brasil tem cerca de 27,5 milhões de habitantes entre 7 e 14 anos, mas registra 34,7 

milhões de matrículas no ensino fundamental, conforme o Censo Escolar 2003. A diferença é formada por jovens 

acima dos 15 anos, que estudam em séries não compatíveis com a sua idade. A distorção idade-série preocupa 

educadores, embora venha caindo nos últimos anos.
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e consegui a aprovação, trabalhei os quatro meses do censo e consegui uma quantia que serviu 
para ajudar meus pais em um negócio.

Em 2001, me inscrevi para o vestibular da UFPA, para o curso de Medicina Veterinária, que 
ocupou o lugar do curso Ciência da Computação, devido a minha convivência no meio rural e à 
observação da atuação de um profi ssional de Medicina Veterinária, durante um de meus estágios 
pela E.A.F.C., no município de Igarapé-Açú em uma estação da FCAP (atual UFRA). Lá existiu 
um intercâmbio entre alunos da EAFC, UFRA e da Universidade Estadual do Ceará – UECE, 
onde presenciei a realização de uma cesariana em uma gata, que já estava há algum tempo com 
seus fi lhotes mortos no interior de seu útero. O nobre objetivo da profi ssão, que, basicamente, é 
aliviar a dor dos animais, bem como outras peculiaridades da profi ssão.

Estudando em casa, com ajuda de um programa veiculado pela TV Cultura – O Vestibulando, 
que me ajudou muito, bem como uma revisão feita em um cursinho aqui de Castanhal. No fi nal, 
consegui minha aprovação, com a nona colocação numa escala de zero a quarenta. 

Entretanto, apesar de ter passado em 2001, tive apenas dois dias de aula nesse ano, pois 
houve uma longa greve. Continuei trabalhando em casa com meus pais, em um pequeno comércio 
de bairro. Quando as aulas começaram, entrei de cabeça nos estudos, sempre obtendo notas boas 
e me destacando na turma. Porém, como nem sempre podia contar com o apoio de minha família 
para custear passagens de coletivo e as muitas apostilas, reprovei em duas disciplinas, que mais 
tarde recuperei, e continuei os estudos, fazendo “bicos”, nas horas vagas, bem como digitando 
trabalhos para colegas de curso.

Como tinha interesse por informática, resolvi fazer um curso avançado de montagem, 
manutenção e confi guração de desktops (micros de mesa), pois isso representava um upgrade 
nos meus conhecimentos de informática e só veio a melhorar meu currículo, bem como ser uma 
fonte de renda extra.

Uma das minhas decepções foi observar que, a exemplo de outras profi ssões, o profi ssional 
de Medicina Veterinária só é requisitado quando o cliente já levou o paciente no vizinho que é 
macumbeiro, no balconista da farmácia da esquina ou até mesmo já tentou automedicar o animal. 
Sendo que, no fi nal das contas, o animal chega em suas mãos mais morto do que vivo e, quando 
se consegue reverter o quadro, a frase é “obrigado, doutor”. Quando não se consegue salvar o 
animal, a culpa, mesmo não sendo totalmente sua, recai sobre o pobre do veterinário.

 Minha vida acadêmica tem sido muito turbulenta, pois sou do tipo que quer abraçar o mundo 
com as pernas, sempre gostei de estar envolvido em encontros estudantis, semanas acadêmicas, 
bem como em outros grupos de discussão que discutem o social e o científi co. Como sou de um 
curso considerado de elite, não posso deixar de estar a par das novidades da área, seja em forma de 
artigos científi cos, seminários, palestras, etc., bem como assuntos que dizem respeito à educação 
superior e à política atualmente praticada no país. Minha vida acadêmica pode ser resumida em 
um trecho de uma canção do saudoso Cazuza: “Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um 
arranhão da caridade de quem me detesta...”.

Hoje faço parte do projeto CONEXÕES DE SABERES, no qual espero poder desenvolver 
um bom trabalho. A exemplo do que faço em outro projeto social e educacional, o PROJETO 
CABANOS, que proporciona o acesso de estudantes carentes a um cursinho pré-vestibular, vi-
sando aumentar a inclusão de alunos carentes, oriundos de escolas públicas, à educação superior, 
aumentando a chance de ingressarem na tão sonhada universidade. Haja vista que o ensino das 
escolas públicas não atende aos requisitos exigidos pelos conteúdos programáticos repassados 
aos alunos vestibulandos.
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Elizete Soaresoares11

Eu deveria ter uns quatro anos de idade, não recordo bem como aquele dia começou e nem 
o que estava fazendo antes do momento em que vi quatro de meus irmãos, entre eles, minha irmã 
mais velha, sentados ao lado de um velho rádio, ouvindo vários nomes serem anunciados.

– O que estão fazendo? – Perguntei.
– Silêncio! Está saindo o resultado do vestibular, vamos ver se ele fala o nome da Fátima 

– falou alguém que não lembro quem foi.
– Ele vai falar o teu nome? Pergunto com um certo espanto e admiração.
Fico sem resposta, então, repentinamente, a Maria de Fátima diz, de forma discreta e 

compassada:
– É esse curso.
Todos atentos, que felicidade eu sentia, era minha irmã preferida “e seu nome ia sair na 

rádio”. Alguém diz “passou do M” e eu ainda radiante com a idéia. Porém, começaram a sair de 
perto do rádio, eu não desisto e continuo na ânsia de ouvir seu nome. Volto a perguntar “ele vai 
falar o teu nome”. Não recordo a resposta a essa insistente pergunta. Fico sozinha, sentada ao 
lado do velho rádio, triste, eu não entendia o que acontecera, por que não ouvi o nome “Maria de 
Fátima” sendo pronunciado pelo locutor. Compreendera menos ainda o que era um vestibular, mas 
o que carreguei dentro de meu peito todos esses anos não foi a tristeza daquele momento, e sim a 
lembrança de que, mesmo sem palavras, sem atos mais objetivos, de alguma forma minha irmã 
me passou a importância de ouvir o nome sendo pronunciado no que chamamos de vestibular.

Morávamos na periferia de Belém, em uma casa de madeira bastante arejada, dividida 
em quatro cômodos, a frente uma grande janela dando vista para toda a rua e outra em cada 
um dos lados de cada cômodo. 

Meu pai, do interior do estado, era fi lho de mãe solteira. Criado por seu avô, teve que 
mandar prendê-lo para assim poder estudar até a quarta série do ensino fundamental, pois o 
avô de meu pai tinha a concepção de que “escola de moleque era cabo de enxada”.

A história de minha mãe, no que se refere ao estudo, não foi muito diferente, também do 
interior do estado, veio para Belém aos 15 anos de idade trabalhar em casa de família e assim poder 
estudar. Infelizmente, os esforços de meus pais não foram sufi cientes para que ambos pudessem 
pelo menos terminar o ensino fundamental. Já minha história foi trilhada por outros caminhos.

Pelo que soube, comecei minha vida escolar bem cedo, sempre cursada em escolas 
públicas. Eu estudei os dois primeiros períodos (pré-escola e ensino fundamental) em ins-
tituições consideradas como as melhores do bairro. Pois nelas, em sua maioria, estudavam 
os fi lhos das pessoas de melhores condições da comunidade, e foi nessa seletiva escola que 
ainda bem cedo fui apresentada a algumas provações de minha vida.

1 Estudante de Pedagogia – UFPA / Campus de Castanhal.
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Primeira série e primeiro dia de aula, mamãe pronta para me levar. Eu, de saia muito 
bem passada, material todo organizado, cabelinho bem preso; meias e blusa alvinhas e muita 
chuva. Preguiça de levantar cedinho? Nem pensar.

O sonho de estar no mais falado colégio do bairro estava realizado, o estimado Santo 
Afonso, pertencente a um grande complexo que abrigava em seus muros dois prédios de 
pré-escola, uma grande igreja, dois grandes salões, um logo na entrada e outro ao fundo da 
igreja, uma casa paroquial, um outro prédio sem utilidade, uma quadra descoberta e, ao redor 
de cada prédio, havia áreas arborizadas onde corríamos à vontade. Era bom estar no colégio, 
sentir o ano letivo nascendo, mas havia a nuvem cinza do receio: o novo. Eu senti o peso do 
desconhecido, da novidade. O que me aguardava?

Digo que as nuvens de receio ganharam uma aliada como professora. Muito diferente da 
atenção e do carinho que recebia da “tia” do pré-escolar foi a atitude da professora da primeira série. 
Não sei dizer o que era tão amargo na vida daquela mulher, que não recordo o nome, para torná-la 
alguém de pedras nas mãos para atingir as pessoas como se ela vivesse em estado de guerra. 

O sonho toma ares de um sonho ruim, sentia-me tão envergonhada, não compreendia, 
pois, por mais que me esforçasse, sempre acabava errando e ouvindo seus berros. Constan-
temente ouvia a frase “você não sabe de nada”. Eu não sabia mesmo o motivo de tal agres-
sividade. Acabei ofuscada como estudante. 

Transferida para outra turma, encontrei uma professora menos grossa, porém, desa-
tenciosa com algumas crianças. Foi um leve alento e consegui ter um pouco de alegria em 
estudar novamente. A professora fazia as crianças lerem as lições e eu adorava ler. Todas as 
tardes, depois de chegar em casa, eu lia. Era tamanha a vontade de ler que eu fi cava ansiosa. 
Observava cada passo da professora dentro da sala. Quando ela ia pronunciando o nome das 
crianças, a cada movimento dos lábios dela, eu quase ouvia o meu nome sendo chamado, 
mas não acontecia. 

Eu sentava-me na fi leira do meio na segunda carteira com uma colega chamada Fernanda, 
ao meu lado esquerdo. De um lado ao outro da sala, todos eram chamados, ansiosos abríamos 
o livro na lição do dia e aguardávamos nossa vez, que nunca chegava. Não me recordo de 
alguma vez ela ter nos tratado com arrogância ou grosseria, mas nunca tivemos sua atenção. Eu 
a idolatrava e, às vezes, a noção de tempo e do mundo sumia enquanto observava a professora. 
Eu fi cava imaginando como seria se eu fosse igual às meninas que tinham o carinho dela. Eu 
desejava ser uma das meninas que tinham o carinho dela. Eu queria ter aqueles cabelos claros 
e a tez alva. Sentia raiva de minha cor negraor negra22. Eu queria ser branquinha igual àquelas garotas, 

2 O nosso cotidiano escolar está impregnado do mito da democracia racial – um dos aspectos da cultura da classe 

dominante que a escola transmite –, pois representa as classes privilegiadas e não a totalidade da população, 

embora haja contradições, no interior da escola, que possibilitam problematizar essa cultura hegemônica, não 

desprezando as diversidades culturais trazidas pelos alunos. Assim, apesar de a escola inculcar o saber dominante, 

essa educação problematizadora poderia tornar mais evidente a cultura popular. A proposta de uma educação 

voltada para a diversidade coloca a todos nós, educadores, o grande desafi o de estarmos atentos às diferenças 

econômicas, sociais e raciais e de buscarmos o domínio de um saber crítico que permita interpretá-las. Nessa 

proposta educacional, será preciso rever o saber escolar e também investir na formação do educador, possibilitan-

do-lhe uma formação teórica diferenciada da eurocêntrica. O currículo monocultural até hoje divulgado deverá 

ser revisado e a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas. E a escola terá o dever de dialogar 

com tais culturas e reconhecer o pluralismo cultural brasileiro.
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só para ter o carinho da professora. Éramos, eu e Fernanda, as únicas negras da turma e não 
foi difícil perceber que ela também não tinha a atenção da professora.

Durante a primeira série, não consegui ter um bom desempenho dentro da sala de aula, 
mesmo com a ajuda de minha mãe. Para passar de ano, necessitei fazer recuperação.

Antes de entrar nas salas de aula, as crianças de primeira à quarta série se organizavam 
em longas fi las embaixo de árvores. Na parte mais baixa da área, tinha um mastro em uma 
das extremidades e um pequeno muro que, às vezes, fazíamos de banco, o qual tinha a função 
de nos separar dos alunos de quinta à oitava série e era nesse momento que outras crianças 
costumavam zombar de mim. Alguns meninos diziam que havíamos passado carvão sobre 
nosso corpo, que quem nos tocasse fi caria preto, enquanto suas mães conversavam ou riam 
do acontecido. 

Em alguns momentos, como estava brincando, tentava ignorá-los, em outros, tentava 
brincar com eles e ser sua amiga, embora detestasse, cheguei até a fi car junto com eles a 
zombar dos outros para que não zombassem de mim. Sentia a falta de meus pais quando os 
meninos caçoavam de mim, falta que senti por todo o pré-escolar. A solidão nesses momentos 
fazia-me lembrar de alguns momentos atrás que, para conseguir um par para as danças que a 
escola elaborava, tinha que esperar a professora obrigar um dos meninos.

No ano seguinte, minha nova professora era simplesmente perfeita, de “burrinha” da 
primeira série passei a melhor aluna da sala, na segunda. Todos eram tratados igualmente, 
do colega defi ciente ao com maior difi culdade de aprendizado. 

Era a maior diversão com os colegas de classe e vizinhos conferir quem tirava mais nota 
dez nas provas, minha alegria só não era maior que o orgulho de meus pais. Isso levantou a 
minha auto-estima e ajudou-me a superar o preconceito e a discriminação racial.

Em Belém, os fi ns de tarde são cinzentos e chuvosos. A noite começa a cair em minha 
cidade antes de cair em qualquer outro lugar do estado. As pessoas estavam voltando para as 
suas casas, num bailado de guarda-chuvas e sombrinhas. Poucos corriam com algo cobrindo 
a cabeça. 

Na escola, as crianças conversavam enquanto aguardavam os pais chegarem para levá-
las para casa. Eu observava a movimentação, os sorrisos, as brincadeiras, enquanto a chuva 
caía, só observava. Algumas vezes, os pingos teimavam em cair e eu tinha que colocar o 
caderno entre o meu corpo e a blusa, protegido da água que caía, e caminhar para não chegar 
em casa depois de escurecer completamente. Se as poças de água refl etissem minha alma 
como refl etiam as nuvens, eu veria que nuvem e alma eram irmãs em cor.

Após esses acontecimentos, não tive mais problemas pessoais no ensino fundamental, 
tinha o respeito e o carinho de meus colegas, principalmente nas três últimas séries. O caminho 
de casa era cheio de imagens conhecidas desde a infância, o tempo parecia não ter passado 
e as ruas e esquinas surgiam como fotografi as. Minha casa já não tinha parado no tempo e 
nem eu poderia sentir que tudo ou algo era igual. O prédio era o mesmo, mas em seu interior 
o mundo era algo de novo e hostil.

Pessoas entrando e saindo, estranhas. A comunidade parecia ter um pedaço seu em 
minha casa senti como se fosse um pequeno pedaço desse universo. Éramos família, escola 
e sede da associação comunitária. Um pouco da história do movimento político da minha 
cidade esteve escrito dentro da minha sala. Eu sinto que participei desse pedaço da história, 
às vezes sem querer. Hoje, alguns dos rostos que foram gravados naquela época integram o 
cenário político municipal, estadual e nacional. Mas eu detestava a escola.
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Subia aquela rua íngreme que levava ao pequeno e enferrujado portão da Escola Técnica 
Estadual. Eu tinha conseguido entrar na sonhada Escola Técnica e no tão desejado curso de 
Processamento de Dados.

As aulas teóricas eram monótonas e me faziam gostar mais da informalidade dos corre-
dores e das conversas animadas e sem compromisso. Conversas, brincadeiras e cumplicidade 
banhadas a cerveja fi zeram menos interessantes as aulas e muito divertidos os fi nais de noite. 
Interessantes o sufi ciente para eu esquecer um pouco da magia do conhecimento. 

Foram dois anos depois do curso técnico sem pensar em continuar estudando. Foram dois 
anos de um “certo” vazio, uma lacuna em minha vida que deixou de existir quando eu entrei 
pela primeira vez na sala onde fi z o primeiro ano de cursinho pré-vestibular. Foram três anos 
em que vi o mundo passar através dos passos entre a minha residência e os cursinhos. Três 
anos compartilhados com o meu irmão mais novo que terminava o ensino médio e, no segundo 
semestre, passou a estudar comigo depois que eu sai do cursinho popular da UEPA. 

O esforço era enorme. O cursinho tinha como professores alunos da graduação que 
algumas vezes se esforçavam para dar uma boa aula, outras queriam mostrar que eram muito 
bons no que fazia, mas não passavam da tentativa. Eu não me senti segura em continuar no 
mesmo cursinho. Sem estudar há dois anos e ainda tinha feito um curso técnico, muito do 
que eu estudava naquele momento era novo, nunca estudado antes e por isso eu precisava 
de professores com mais experiência. O cursinho que escolhi era de qualidade e, por isso, 
caro para a minha situação, o que também foi uma barreira, porque algumas vezes, quando 
eu chegava em casa, sabia através de um irmão que outros três deles diziam que eu só queria 
estar no cursinho porque as salas tinham ar condicionado, outras vezes diziam que pobre não 
pode viver apenas para estudar. Meu irmão também sofria com isso.

É difícil para alguém de classe popular conseguir vencer sem ter apoio integral da família. 
A pessoa luta contra a maré, tem inúmeras difi culdades, o mundo é hostil e a pessoa o vê como 
um inimigo, tudo está contra e a única fortaleza seria a família, as pessoas mais próximas, 
porém, o que se tem é a desconfi ança, a falta de credibilidade em relação à competência. Dessa 
forma, eu lutava para passar no vestibular, os sentimentos fi cavam emaranhados, era uma 
mistura de raiva, apego pela família, tristeza pela falta de apoio, vontade de desistir e vontade 
de vencer. Algumas vezes, indo do cursinho, meus passos levaram a minha tristeza para ver 
o horizonte, os raios refl etindo na água do rio e no céu as cores do fi m da tarde desbotando, 
fi cando escuras enquanto minhas lágrimas banhavam a orla do ver-o-rio. 

Meu pai, em alguns momentos, quem sabe por ouvir tantas vezes os mesmos comentá-
rios, chegou a duvidar que iríamos conseguir, mas nunca deixou de pagar o cursinho e, desse 
jeito, nos dava apoio, aliado ao de nossa mãe e de outros irmãos.

Nesse cursinho, conheci Renata, uma garota que estava tentando Direito, na Federal. 
Nossa amizade cresceu e nos permitia momentos interessantes. Quase todos os dias, quando 
íamos para o cursinho, caminhávamos, meu irmão, eu (por não possuirmos dinheiro para o 
transporte, nem bicicleta) e a Renata (para nos acompanhar). Não sei quantas tardes fi zemos o 
mesmo trajeto, que, na companhia dela, não parecia tão longo e que, algumas vezes, era mais 
demorado por causa das paradas para passear na orla. Nesse ano, não passei no vestibular e 
Renata conseguiu uma vaga no curso de Pedagogia, na UVA.

No início do ano de 2002, comecei a trabalhar na escola comunitária próxima de casa. 
Foi nesse trabalho que conheci um grande amigo que posso dizer que foi um anjo em minha 
vida. Alfredo trabalhava em uma empresa que estava instalada próxima à escola. Muito 
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solidário, ele ajudava de várias formas. Foi nessa ambiente de cooperação que nos tornamos 
amigos. Mais tarde, ele me ajudou a pagar o cursinho. 

Nesse ano, ainda apareceram pessoas que me apoiaram de alguma forma. O senhor 
que era motorista de ônibus. Lembro que quando eu tinha dinheiro para voltar para casa de 
ônibus, era sempre ele que estava dirigindo. Quando eu não tinha, ia andando. Talvez por 
ter visto eu ir muitas vezes andando e perceber que eu não tinha dinheiro para a passagem, 
um dia, quando apanhei o ônibus, ele disse para eu subir pela frente: “Olha, toda vez que eu 
estiver dirigindo, sobe pela frente, já é uma ajuda”.

Três meses depois de ter conhecido Alfredo, ele partiria e, mesmo de longe, continuaria 
a me ajudar. Mas, antes de isso acontecer, em uma manhã de terça-feira, eu estava na copa 
da escola comunitária, conversando com a servente, ele chegou com um suave sorriso, se 
despediu de mim e disse, por último: “Lembre-se que você tem um compromisso comigo”, 
e partiu. 

Não posso esquecer de algumas pessoas, alunos e funcionários do cursinho que me 
permitiam entrar em outros horários, outras vezes, quando eu atrasava a mensalidade. Tam-
bém não posso esquecer do dono do cursinho, que cancelou o pagamento da mensalidade 
dos últimos três meses antes da prova fi nal.

Nesse mesmo ano, senti vontade e necessidade de tentar uma vaga no interior, por ser 
mais fácil. Mas por eu estar em um bom cursinho e por causa da situação fi nanceira de minha 
família, desisti da idéia. Apesar de todo o esforço que eu fazia, não consegui cumprir a minha 
parte no acordo que fi z com Alfredo, pela segunda vez não passei no vestibular. 

Antes de fazer a última prova do vestibular, Renata telefonou para o cursinho onde eu 
estudava e pediu para que eu retornasse a ligação. Por telefone, ela informou que a escola 
em que ela trabalhava precisava de ajudante de professora e que, se eu quisesse a vaga, era 
para eu ir no outro dia. Depois de muito insistir com a dona do colégio, Renata conseguiu 
me pôr no emprego. 

Renata é o tipo de pessoas que gosta do que faz e isso permitiu que ela se tornasse uma 
grande profi ssional ela  muito contribuiu para que melhorasse o meu desempenho dentro da 
sala de aula. Toda a atividade que fazíamos na escola particular eu fazia na escola comunitária. 
Era uma rotina exaustiva, mas prazerosa, pela manhã trabalhava com a Renata e, à tarde, ia 
para a escola comunitária.  Essa atividade continuou até um mês antes da prova do vestibular 
2004; era o ano de 2003, a minha terceira tentativa de passar no vestibular. 

Eu já estava desanimando e tinha decidido desistir, por algum tempo, da universidade. 
Estava inscrita em três universidades públicas. Dessa vez, não mudei de idéia, fi z a inscrição 
para concorrer a uma vaga na UFPA em outra cidade. O resultado da primeira universidade 
saiu e o meu nome não estava na lista dos aprovados, eu estava trabalhando e não pude ver 
a lista na hora em que saiu o resultado, soube apenas que um grande amigo tinha passado. O 
resultado da segunda universidade saiu e eu não tinha conseguido a vaga. Foi a primeira vez 
que chorei. As lágrimas caíam pelo cansaço, pela falta de esperança e por saber que eu não 
teria condições de fazer um cursinho no outro ano. 

A decisão de desistir estava tomada e eu não podia voltar atrás. Eu lembrei que foram 
três anos vendo o mundo com os olhos de uma estudante que era personagem principal da 
guerra para conseguir um lugar ao sol. Eu era uma jovem sonhadora e com a pressão de 
vencer tantos outros com melhores condições, com muitas possibilidades a mais. Eu tinha 
visto como eram amargas as derrotas nos resultados das provas, a angústia, o cansaço e o 
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sofrimento. Não lembrava quantas vezes tinha tomado água para matar a fome e a sede no 
cursinho. Não lembrava quantas vezes tinha entrado escondida em outro horário do cursinho 
para poder reforçar o aprendizado, outras para não pagar a mensalidade, porque dinheiro não 
tinha. Não lembrava quantas vezes, meu irmão e eu saíamos alguns minutos antes de terminar 
a aula porque alguns amigos apanhavam o mesmo ônibus e não queríamos que nos vissem 
ir caminhando para casa. Os minutos decisivos da aula que eu perdia para poder apanhar o 
ônibus no horário do motorista que me dava carona, não fazia idéia quantos eram esses mi-
nutos. Apenas sabia que universitário era um adjetivo que muitos desejavam possuir, e eu, 
estudando... Apenas sabia que se não passasse... 

Sala de casa, algumas pessoas reunidas próximas a um velho rádio de pilhas, escutando a 
voz do locutor que pronuncia em ordem alfabética uma lista com nomes de pessoas aprovadas 
no vestibular da Universidade Federal do Pará, mas não foi o locutor que deixou de falar ou 
pronunciou um nome conhecido. A notícia veio através do mais novo meio de comunicação 
(Internet). Dezenove anos antes, eu não tinha noção do que seria ouvir o nome de Maria de 
Fátima sendo pronunciado pelo radialista. No mês de fevereiro de 2004, meu sobrinho atende 
o orelhão e recebe a notícia que eu passei no vestibular. Deixamos, meus pais e eu, o rádio 
sozinho e, entre lágrimas e sorrisos, pronunciei a única coisa que poderia: “eu consegui”.

Universidade, eventos acadêmicos e surpresas. Auditório da universidade, eu estava a 
escutar um dos membros da mesa. Vi um rosto conhecido entre a multidão, há muito não visto, 
mas a memória não falhou. Entre cumprimentos amigáveis, tive contato com a única colega 
das primeiras séries que eu soube, naquele momento, estar na universidade: Fernanda.

Castanhal é uma cidade que fi ca a 60 quilômetros de Belém. No dia em que eu tinha 
que fazer a matrícula, foi a primeira vez que sai de Belém para conhecer tal cidade. Hoje 
conheço bem o caminho, mas naquele dia tudo era novo, divinamente novo: as empresas, as 
cidades que a antecedem, os trechos sem iluminação, outros de muito verde, fazendas com 
vários pinheiros, a placa de boas vindas e o cristo de braços abertos logo no inicio da cidade. 
No ônibus urbano, eu escutava as pessoas conversando uma língua que não era igual a minha, 
eu não compreendia, o susto por passar duas vezes em um mesmo local. Tudo era um sonho 
que não acabava mais e era maravilhoso saber que eu não acordaria.

O brilho inicial da alegria foi diminuindo com a rotina, o novo já se fazia conhecido 
e as difi culdades novamente surgiam. Maior que meu cansaço em ter que estar indo todo o 
dia para a casa de meus pais em Belém, eram as minhas difi culdades fi nanceiras. Foi quando 
recebi a proposta de uma colega da sala para passar um mês em sua casa e futuramente di-
vidirmos o aluguel, era uma casa grande com três quartos em um bairro vizinho ao campus, 
porém, distante de ônibus. Nós tínhamos que caminhar 45 minutos. O bairro era considerado 
violento, terminei por sair da casa, principalmente pelo valor do aluguel. 

Novamente sem lugar para morar, indicaram-me um colega de sala que morava dentro 
do campus, em um local que eu só conhecia por fora, que chamavam de alojamento. Era um 
local de madeira, cercado por mato até meia altura da parede, possuía duas janelas. Costuma-
va ver seus moradores caminhando por cima de algumas pedras que levava a uma das duas 
portas do local. Fui apresentada ao colega de sala e descobri que ele morava perto da minha 
casa em Belém e se chamava Josiel. Ele apresentou-me aos outros moradores e o local por 
dentro. Não fi quei muito assustada com o local, que era bastante sujo por dentro, um pouco por 
culpa de seus moradores, um deles estava cozinhando no momento. Lá, não existiam divisões 
por gênero, havia apenas uma parede que separava a cozinha onde dormiam duas pessoas e 
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o outro dormitório. Falaram-me das regras, fi quei de dar uma resposta depois, mas já havia 
decidido fi car, afi nal, não tinha opção, sentia-me apenas um pouco envergonhada, pois não 
foram poucas as vezes em que, ao estar reunida com alguns colegas, ouvia comentarem: “Aí 
dentro deve ser um zoológico, deve ter cobra jacaré, lagarto”.

Na semana em que iria para o alojamento, decidi participar da reunião do conselho 
universitário. Estava interessada em saber o que era o conselho e o que estava ocorrendo no 
campus. O assunto mais comentado na reunião era a reportagem de um jornal local sobre o 
alojamento. Por sinal, era a matéria da primeira página. O coordenador estava agitadíssimo, 
a matéria tinha como titulo “Os ratos invadem o campus de Castanhal”. 

Posso dizer que o meu espanto foi a quantidade de estudantes presentes. Dentro de uma 
universidade, em uma reunião tão importante, apenas uns oito alunos, entre eles uma colega 
de turma que se aproximou e começamos a conversar; contei as minhas difi culdades e ela 
imediatamente fez o convite para que eu fosse morar em sua casa, pediu apenas um tempo 
para falar com a sua mãe, mas adiantou que certamente ela aceitaria. 

Na semana seguinte, minha colega informou que a mãe dela queria primeiro me conhe-
cer. Aproveitei que nessa semana o horário de aula não seria completo e fui a casa delas. Não 
tive medo, nem estava nervosa, sua casa fi cava distante da parada, assim que descemos do 
ônibus vi a feira e o mercado municipal, as ruas que davam acesso eram compridas e largas, 
com algumas casas simples e outras mais charmosas, de estilo colonial. 

A casa era simples e a família bastante acolhedora, conheci logo a mãe, uma das irmãs 
e mais dois sobrinhos. Assim como a família, o local era bastante agradável, localizava-se em 
um grande terreno cercado por um muro contendo duas casas, na frente a casa de sua mãe, 
que tinha um pátio, onde moravam a mãe, o padrasto e dois sobrinhos de Silvia. A outra casa 
tinha a largura do terreno com dois quartos e com uma sala ao meio onde dormiam a minha 
colega e a irmã, e foi também o local de minha morada por dois meses. 

Eu e Silvia fazíamos algumas coisas juntas e saíamos para conhecer as pessoas e a cidade. 
Eu já conhecia o padrasto e a irmã que morava com uma tia, e nos fi nais de semana voltava 
para Belém para rever a minha família. Sentia-me bem, talvez pelo ambiente familiar e pelo 
carinho com que me tratavam. Lembro-me que muitas vezes eles fi cavam chateados quando 
eu insistia em trazer algo para ajudar no custeio da casa. Diversas vezes escutei dizerem 
“pára de besteira”. Mas, um dia, acabei por discutir com Silvia e achei melhor sair da casa. 
A mãe e as irmãs não gostaram da idéia, saí um pouco sentida, com saudades de todos, que 
são pessoas maravilhosas e muito boas. Ainda hoje não tenho contato com a Silvia, mas lhe 
sou grata pela ajuda que me ofereceu em um momento tão difícil.

Nas ruas das periferias, dos subúrbios, dos bairros às margens da sociedade onde os 
sonhos são diminuídos, esmagados e quase sempre não passam da medíocre tentativa de 
não sofrer tanto, o número de famílias que podem contar com a felicidade de ter um ente na 
universidade (que, apesar dos pesares, ainda é a elite intelectual do nosso país) é tão pequeno 
que em minha rua essa felicidade somente bateu na porta de casa duas vezes. Um ano depois 
da minha entrada na universidade, meu irmão mais novo, contrariando a lógica de nosso 
universo, como eu, entrou na UFPA, para fazer o curso de Geofísica.

Ao sair da casa de Silvia, não me senti, como das outras vezes, sem lugar para fi car, saí 
decidida a ir morar no alojamento. Estava tão resolvida a ir para o alojamento que, mesmo se 
alguém me convidasse para ir morar em outra casa, eu não aceitaria. Senti que o alojamento 
seria um espaço em que eu poderia sentir mais segurança, talvez por morarem apenas estu-
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dantes. O Josiel, que me levou pela primeira vez, havia saído do local, contudo, eu conhecia 
quase todos os moradores através do movimento estudantil.

Dentro do alojamento, ainda tive contato com uma Renata que, a exemplo da outra, 
estuda Pedagogia e fez comigo uma grande amizade. Somos, todos do alojamento, uma 
família, uma quase típica família, daquelas em que irmãos e primos brigam muito entre si, 
mas, quando a ameaça vem de fora, todos se unem para defender o parente, no nosso caso, 
o alojado. Esse espaço também pode ser considerado a “escola” dentro da “escola”. Não há 
entre os alojados quem nunca participou de uma das entidades estudantis. Temos a casa dos 
estudantes como um sonho em comum e os debates acirrados e, algumas vezes, apresentações 
artísticas de protesto contra o coordenador do campus e contra a Reitoria. 

Da morte da universidade pública a chamar o campus de uma empresa de sucata, vamos 
discutindo a vida dentro da UFPA. Sinto que os debates contra o professor Dario Azevedo 
(algumas vezes mais calmos, outras muito acalorados, quase pegando fogo), junto com a vida 
dentro do alojamento têm ajudado em muito no meu amadurecimento como ser político. 

É uma justa homenagem que faço, neste instante, às reuniões intermináveis e acirradas 
dentro do alojamento, para saber quem vai varrer, quem vai lavar o banheiro e quem vai ser o 
candidato que vamos apoiar para Reitoria ou para a Coordenação; quem vai levar o lixo, lavar 
os guardanapos, limpar a geladeira e quem é o melhor candidato para substituir o presidente 
Lula, como vamos conseguir barrar a Reforma Universitária. Das contínuas lutas contra o 
coordenador e das inúmeras vezes em que ajudamos o campus a ser um lugar melhor. 

Levo também como lição e como parte da missão cumprida – aos trancos e barrancos 
– a minha participação, aliada à participação dos amigos, no projeto Inclusão Digitalclusão Digital33, em que 
contribuí para o nascimento do projeto organizado e carregado nas costas com um enorme 
peso e alegria por dona Zaine e sua irmã Marlene, que conheci através do Inclusão Digital e 
que me fi zeram ter a certeza que ainda existem pessoas nesse mundo que se importam ver-
dadeiramente com o sofrer do próximo. Eu quero que indivíduos possam ter a oportunidade 
de escolher se querem ou não entrar na universidade, por isso escolhi a via da educação.

A vida ainda continua com as suas tempestades e seus tempos de bonança, mas esse é 
um outro capítulo que ainda estou escrevendo a cada pulsar que meu coração dá.

3 O Estado brasileiro deve promover a inclusão digital, pois a falta de acesso às tecnologias digitais acaba por 

excluir socialmente o cidadão, em especial a juventude.
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Josiel Monteiro da SilvaSilva11

Quando tudo começou
Nos primeiros anos de minha vida, eu morava em uma cabana coberta de palha, à beira 

de um canal, na periferia de Belém. Minha mãe chegou na capital com apenas treze anos de 
idade, trazida por meu tio mais velho, ela morou alguns meses na casa de uns primos e depois 
foi trabalhar como empregada doméstica num prédio no centro de Belém.

A casa de madeira, com apenas um cômodo, era dividida entre meus irmãos, minha tia 
Miriam, que cuidava da gente enquanto mamãe trabalhava, e eu. Nosso pai foi embora quando 
ainda éramos muito pequenos e minha mãe assumiu as despesas da casa e de nossa educação.

Depois de ter passado por algumas empresas, minha mãe resolveu trabalhar por conta 
própria e, com ajuda de meu tio Josias, montou sua venda de café na feira do Ver-o-peso, ofício 
ao qual se dedica até os dias de hoje. Foi com o dinheiro das vendas que mamãe nos alimentou, 
vestiu e calçou. Não nos deixou faltar cadernos nem canetas, fator decisivo para que hoje eu 
pudesse estar aqui sentado na cadeira dessa universidade contando minha trajetória.

O caderno de papel de pão
Estava na segunda série do primário. Minha mãe não pôde comprar um caderno para 

mim e meu irmão e, para que não fôssemos sem caderno naquele primeiro dia de aula, minha 
mãe improvisou um. Comprou algumas folhas de papel com pauta, cortou no meio, costurou 
e fez a capa com um papel grosso que veio embrulhando o pão. Ainda me lembro como se 
fosse hoje, o entusiasmo com que peguei aquele caderno, coloquei na minha mochila nova 
e fui para o colégio.

Estudando e trabalhando
Concluir o ensino fundamental não foi fácil. Foram mudanças de turnosdanças de turnos22, de horários. 

Minha vida tornou-se muito complicada. Tudo porque tinha que conciliar escola e trabalho. 
Durante o período que vai do ensino fundamental até a conclusão do ensino médio, obtive 

1 Estudante de Pedagogia – UFPA / Campus de Castanhal.
2 A Constituição de 1988 decreta: completar a escolaridade básica, até a 8ª série, é obrigatório. Mas a lei ainda 

passa longe da realidade. O brasileiro estuda, em média, 6/4 anos. Apenas 56% completam os oito anos do ensino 

fundamental – o restante abandona o estudo antes. Difi culdades socioeconômicas e falta de vagas são os princi-

pais motivos para a evasão, mas a falta de motivação conta. Trabalho infantil, violência, discriminação racial ou 

social, difi culdades de aprendizagem e repetência afastam alunos da sala de aula. O resultado se vê na quantidade 

de jovens fora da escola e no nível dos que estão estudando. Cerca de 40% dos jovens até 14 anos matriculados 

no ensino fundamental estão um ou mais anos atrasados. É a chamada distorção série-idade, que começa na escola 

básica e afeta parte dos estudantes até a universidade.
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mais de quatro assinaturas diferentes na minha carteira de trabalho. Isso acontecia porque 
muitas empresas estendiam os horários de funcionamento, prejudicando a continuidade do 
estudo de seus funcionários. 

O quadro branco
Depois de duas noites na fi la, consegui vaga na então melhor escolatão melhor escola33  estadual de Belém: 

o colégio Ulisses Guimarães. Fui conhecer as dependências da escola. Não esqueço essa cena: 
eu na frente daquele quadro. Até então só conhecia os velhos quadros verdes a giz, que eram 
usados nas escolas em que estudei anteriormente. Aquele quadro era branco. Fiquei horas 
pensando na cor que seria o giz. Mas não foi só isso que me chamou a atenção: acostumado 
com salas abertas e velhos ventiladores, fi quei maravilhado com aquela sala de aula toda 
fechada e com dois ares-condicionados, que refrescavam o ambiente, tornando ainda mais 
agradável meu primeiro ano de ensino médio.

Difi culdades fi nanceiras
Confesso que em alguns momentos cheguei a desanimar. Muitos pensamentos me vi-

nham à mente e tudo me vinha de encontro: faltava dinheiro para pagar a passagem de ônibus, 
minha casa estava cada vez mais precária, minha mãe continuava acordando às três da manhã 
para ir vender café na feira do Ver-o-peso e eu me sentindo inútil diante dessa situação.

Inúmeras vezes eu saía de casa e seguia para o colégio, a pé mesmo, e nesse caminho 
eu buscava forças para continuar estudando, afi nal, faltavam apenas dois anos para o término 
do ensino médio.

Água pelo joelho
Numa tarde chuvosa, eu estava no colégio pedindo a Deus que a chuva parasse, pois 

sabia como fi cava meu bairro nos dias de chuva forte, mas o que me preocupava mesmo era 
minha casa que já estava bem abaixo do nível da rua, devido à grande quantidade de aterro 
depositado pela prefeitura.

Não deu outra! Tudo alagado, a água estava pelos joelhos e minha mãe, com uma pa-
nela nas mãos, tentava diminuir o volume de água que inundava toda casa. Esta cena fi cou 
guardada comigo até hoje e serviu como um incentivo a mais para eu buscar melhorias para 
mim e para minha família.

O ano derradeiro
Depois de ter vendido plano de saúde de porta em porta, conhecer centímetro a centímetro 

o caminho de casa, na periferia até o colégio Ulysses Guimarães no centro, em minhas aven-
turas a pé para concluir o ensino médio, consegui arrumar um emprego que me possibilitava 
estudar à noite e ainda ter um dinheirinho para ajudar nas despesas de casa.

Foi com esse emprego que, durante um ano e quatro meses, consegui recursos fi nanceiros para 
concluir o ensino médio e realizar um sonho antigo dos meus irmãos, da minha mãe e meu. Com 

3 São muitas as críticas e frustrações sobre a qualidade de ensino, as condições físicas da escola, o desinteresse 

dos alunos e a insatisfação dos professores do ensino médio no Brasil. Contudo, isso não é o bastante para abalar 

a credibilidade na escola e o apelo por maiores investimentos: nas escolas públicas e privadas, 17% dos alunos 

que abandonaram alguma vez a escola voltaram a estudar. Entre as razões estão: “para ser alguém na vida”, “para 

ser um cidadão” e “para conseguir trabalho”.
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a indenização que recebi ao sair do emprego, destruímos a velha casa de madeira e construímos 
a tão sonhada casa em alvenaria. Claro que não deu para terminarmos a obra, mas já podíamos 
fi car mais sossegados nos dias de chuva forte.

Adiantada a obra da casa, pude pensar em ingressar num cursinho para me preparar 
melhor para as provas de vestibular e foi o que fi z. Com a primeira parcela do seguro-de-
semprego, adiantei três meses de aula num cursinho popular da cidade. Nesse momento, a 
universidade parecia bem mais próxima de mim.

Listão dos aprovados
Apostei tudo no ano de 2003, estudava de manhã, à tarde e à noite. Abandonei o co-

mércio e me dediquei em tempo integral às aulas. Não posso esquecer da força que recebi 
dos meus amigos, entre eles a Lulu e o Elizeu, que chegaram até a fazer coleta para minha 
inscrição ao vestibular.

Obstinado pela idéia de ingressar na universidade, depois de três tentativas frustradastativas frustradas44, 
abri mão de muitas coisas: propostas de empregos, convites para festas, e até o convívio com 
a família e os amigos mudou. Alguma coisa me dizia que aquele vestibular seria diferente 
e foi.

Depois de um total de sete dias de prova, entre UFPA e UEPA. Angústias na espera 
do resultado, entre uma etapa e outra. Ansiedade na hora de conferir gabaritos. Era chegada 
a hora. 

E...
O fi lho da vendedora de café, nascido numa cabana coberta de palha às margens de 

um canal; criado juntamente com sua irmã Josiane e seu irmão Joel no bairro do Barreiro, 
considerado um dos bairros mais violentos da periferia de Belém; tantas e tantas vezes 
caminhou mais de dez quilômetros nas ruas da capital para chegar à escola e que teve que 
entregar o lugar em diversas empresas no afã de continuar sua jornada estudantil rumo à 
universidade. O fi lho da vendedora de café chorou de satisfação, o choro da conquista, o 
choro da obstinação do sonho realizado. Fôra aprovado em Letras, Licenciatura e Língua 
Portuguesa na Universidade Federal do Pará e na Universidade do Estado do Pará.

A universidade
Logo de imediato pude perceber que as coisas seriam, no mínimo, curiosas dentro des-

se novo mundo em que acabava de entrar. República de estudante, muita siglas, entidades 
estudantis, seminários, simpósios, fóruns, entre outros.

Não sei se aconteceu com todos os calouros, só sei que ao entrar em contato com tudo 
aquilo que me era apresentado, percebi que quatro anos seria pouco para abraçar a universi-
dade e absorvê-la por inteiro.

4 Apesar de existência de iniciativas de inclusão, como os pré-vestibulares comunitários e o polêmico sistema de 

cotas, as universidades brasileiras ainda possuem uma estrutura de cursos que contempla, em geral, alunos com 

perfi l típico dos grupos sociais privilegiados. “O maior obstáculo é a indiferença das práticas e das políticas ins-

titucionais acadêmicas diante das necessidades dos estudantes de origem popular”, afi rma Elionalva Sousa Silva, 

coordenadora adjunta do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro.
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Vida acadêmica
Depois de conhecer o alojamento da UFPA, onde passei a dividir o espaço com mais 

onze estudantes, participei da Semana de Calouros da instituição e, em seguida, participei dos 

mini-cursos e ofi cinas integrantes da IX Semana Acadêmica da UEPA. Participei do primeiro 

Seminário de Integração do Campus Universitário de Castanhal, do VII Congresso Norte/

Nordeste de Educação e da coordenação do I Seminário de Iniciação Científi ca de Castanhal. 

Fui integrante da comissão Pró-DA e Pró-Fórum Social Mundial, ambos em 2004.

Passado meu primeiro ano de faculdade, início 2005 fazendo parte da coordenação do 

VIII Encontro Paraense de Estudantes de Letras (VIII EPEL). Terminado o evento, segui para 

o Rio Grande do Sul, onde, em Porto Alegre, participei do Fórum Social Mundial. De volta 

ao Pará, tive um projeto aprovado na 4ª Bienal de Arte e Cultura da UNE, em São Paulo, 

onde fui apresentar.

Em Belém, participei do XII Encontro de Ciências Sociais Norte e Nordeste do Brasil, 

na UFPA. Ministrei um mini-curso na X Semana Acadêmica da UEPA e participei das me-

sas-redondas e ofi cinas integrantes do evento. Na UNAMA, participei do Seminário Políticas 

Públicas para a Educação: Contexto e Perspectivas. A Semana Paulo Freire de Educação e 

o I Workshop de Estudos Lingüísticos foram os dois últimos eventos que participei na Uni-

versidade do Estado do Pará.

Ao fi nal do primeiro semestre desse ano, com outros representantes de cursos da UFPA, 

segui para Goiânia, onde participei do 49º Congresso da UNE.

Hoje estou matriculado no quarto semestre do curso de Letras da UFPA, faço parte da 

comissão Pró-DA, continuo morando no alojamento da universidade e sou bolsista do projeto 

Conexões dos Saberes. 
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Luciana Aguiar da Silva Silva11

1978 – Data de nascimento
Belém, 4 de maio de 1978, essa é a data do meu nascimento. Meu nome é Luciana 

Aguiar da Silva, sou a quarta fi lha de um casal com nove fi lhos, meus pais são Waldson José 
da Silva e Eliete Aguiar da Silva.

Nasci no hospital Naval de Belém, estava tudo preparado para mamãe realizar uma 
cirurgia de esterilização no dia 18 de maio, mas as dores do parto anteciparam o meu nasci-
mento. Segundo a mamãe, das suas nove gestações, meu nascimento foi o mais complicado: 
havia um médico de plantão no hospital, que pediu ajuda a Deus para que mãe e fi lha fossem 
salva, pois eu não estava na posição para um parto normal, ao invés da minha cabeça, meus 
pés é que estavam para baixo. Pela saúde da mamãe, ela deveria ter sido submetida a uma 
cesariana, mas por falta de uma equipe médica isso não foi possível.

 Então, com a graça de Deus e depois de tanto sofrimento da mamãe, eu vim ao mundo 
e a duas foram salvas.

1985 – A minha primeira escola...
As lembranças que tenho de minha infância são muito boas, eu tinha a companhia do 

meu primeiro irmão homem, Waldson, quinto fi lho da mamãe, e a nossa criação foi repleta 
de carinho de nossos pais e irmãs mais velhas, Eliane, Ethel e Ellen.

No ano em que nasci, mamãe concluiu o antigo segundo grau, seu sonho era fazer 
Medicina, mas abriu mão para criar seus fi lhos e, na concepção do papai, o que ele ganhava 
era sufi ciente para manter a família, pois ele era cabo da Marinha.

E os frutos do seu trabalho nos proporcionavam um determinado conforto, nesse ano 
fomos morar em um novo conjunto. Esse imóvel era vendido para militares e civis, em um 
conjunto cercado por uma tela de arame que o separava de uma comunidade; não sei dizer se 
essa área foi invadida ou se foi loteada pela prefeitura para ser vendida. 

Devido a sua profi ssão, papai viaja muito, com isso ele estava a maior parte do tempo 
ausente, mas sempre que podia fugia do quartel e, quando estava trabalhando em Manaus, saía 
na sexta-feira, à noite, para amanhecer o sábado em Belém. Nos comunicávamos também através 
de cartas. E nesses fi nais de semana, íamos para uns dos distritos de Belém, Icoaraci, beber água 
de coco ou freqüentávamos o clube do próprio conjunto ou o Veleiro, um clube da Marinha.

Na comunidade próxima ao conjunto, existia uma escola municipal chamada João Farias 
de Lima, que foi a minha primeira escola. Eu tinha sete anos, fui matriculada na 1ª série forte, 
não sentia difi culdades, pois a mamãe foi a minha primeira alfabetizadora. Nessa escola estu-
dava eu e meu irmão Waldson; as minhas irmãs também estudavam em escolas públicas.

1 Estudante do Curso de Pedagogia – UFPA / Campus de Castanhal.
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Na sala de aula, existiam alunos da comunidade e do conjunto, no horário do recreio a 
mamãe ia deixar meu lanche, enquanto as outras crianças comiam o alimento fornecido pela 
escola. Lembro da vergonha que sentia do meu lanche, pois a mamãe fazia suco de beterraba, 
ovos, queijo, pão, e eu acreditava que meus colegas podiam pensar que eu estava bebendo o 
Q-Suco, que é um suco artifi cial cheio de corante.

 Até que, em um determinado dia, a mamãe me disse que havia pessoas que passavam 
fome e, só de imaginar a existência de crianças que não tinham as refeições diárias, mudei a 
minha postura e parei de jogar meu lanche no lixo e até dividia com quem não levava. Passei 
a observar que quando era ovo na escola algumas crianças o enrolavam em uma folha de 
papel para levar para casa.

1987 – O nascimento do Leonardo...
Eu sempre gostei de criança e, nesse ano, depois de nove anos sem ter fi lhos, a mamãe 

estava grávida, foi um fi lho aguardado com muita expectativa por toda a família, e, após os 
ansiosos nove meses, o Leonardo nasceu forte e saudável.

1988 – Um ano de coragem...
Depois de quase vinte anos servindo a Marinha do Brasil, papai pede baixa do serviço 

militar. Na época, eu estava com dez anos de idade e cursando a 4ª série, não compreendi a 
sua atitude, mas o fato é que o papai já ia nos deixar na escola com mais freqüência.

Em maio desse ano, eu e o Waldson fomos com papai e a mamãe para Castanhal, à 
procura de uma nova casa. Confesso que não gostei do lugar, as ruas não eram asfaltadas, 
os ônibus eram sucateados e, no retorno da viagem, estava chorando escondida ao pensar na 
possibilidade de fi car tão distante dos meus amigos, da escola, mas logo meus pais desistiram 
da idéia.

Antes da mudança, meus promoveram uma reunião familiar, na qual disseram que nessa 
nova casa não iríamos brincar na rua, minhas irmãs poderiam fazer novas amizades, pois 
alegavam que ali as pessoas pensavam e se comportavam de um modo que se diferenciava 
da nossa educação e que lá a maioria das pessoas não respeitava a família dos outros.

Foi quando meu avô materno, Álvaro Aguiar, nos ofereceu o seu terreno para morarmos. 
Nesse local, havia um poço comum coberto por uma caixa de madeira e existia também uma 
estrutura de madeira que lembrava uma casa. A proposta do vovô era que concluíssemos a cons-
trução da casa de madeira, para que pudéssemos morar até comprarmos uma nova casa.

E em julho desse ano, nos mudamos para Ananindeua. Eu estava adorando a idéia, pois 
moraria próximo dos meus avós materno, na minha imaginação seria igual a um desenho 
animado, morar ao lado dos meus parentes. 

Originalmente, Ananindeua pertencia à circunscrição de Belém. A partir da localização 
da estação da Estrada de Ferro, o seu povoamento começou a adquirir dinamismo, sendo 
reconhecido como freguesia e, mais tarde, como distrito de Belém. 

Mas logo a empolgação foi passando: primeiro não existia água encanada, com 
exceção do papai, toda a minha família teve infecção intestinal, por ingerirmos água de 
poço. No bairro, não existia energia elétrica, o que havia eram ligações clandestinas que 
prejudicavam o uso de eletrodomésticos. Depois que passou o verão, as chuvas se intensi-
fi caram e nos fi nais de tarde era um verdadeiro pesadelo, tínhamos que correr para cobrir 
nossa mobília, até que, em um dia de desespero, mamãe desistiu e deixou que os nossos 
pertences molhassem.
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Outro choque que tive foi a minha nova escola, o Waldson e eu fomos estudar no 
mesmo colégio. No primeiro dia de aula, papai foi nos deixar na escola e então nos depare-
mos com uma cena: dois alunos da escola municipal Cândida Santos de Souza discutindo, 
trocando ofensas, chamando palavrões e fazendo gestos obscenos; no conjunto as crianças 
não chamavam palavrões, na antiga escola os alunos não se agrediam daquela forma e eu 
ia estudar na mesma escola em que os dois alunos se degradavam em público. Depois, um 
garoto bem mais velho tentou me agarrar, mas como eu brincava escondida da mamãe de 
lutar com meu irmão, isso me ajudou a retribuir a ousadia do garoto.

As minhas irmãs também sofreram, elas foram estudar numa escola de Belém, a 9km 
de Ananindeua, o horário de estudo era pela manhã, só conseguiam chegar em casa por volta 
das 15h, pois o ônibus era escasso. Elas não estudavam em Ananindeua porque o ensino 
oferecido pelo município era de baixa qualidade. Nesse período, papai conseguiu emprego 
em um restaurante dentro do aeroporto, ele também sofria com o ônibus.

Moraríamos provisoriamente na casa, até comprarmos uma nova, mas como a infl ação 
nesse período era veloz, o dinheiro da venda da casa acabou e a única coisa que o papai 
conseguiu comprar foi uma terra próxima da casa dos meus avós.

Foram quatro anos duros, com o desemprego do papai fomos aos poucos vendendo 
nossos bens, como ações de banco, linha telefônica, os eletrodomésticos, etc. Mas o mais 
difícil foram as brigas familiares, como a nossa temporada no terreno do meu avô foi 
longa, fomos acusados de querer nos apossar do imóvel do meu avós, além de o fato de 
sermos dedicados aos estudos incomodava a alguns de nossos parentes. A mamãe parecia 
ter envelhecido uns 15 anos, durante esses difíceis quatro anos. 

Nesse período, não tinha maturidade para ajudar a mamãe, era difícil acreditar que 
as pessoas que mais amávamos nos traíram, até nossos avós, não sabiam o mal que nos 
fi zeram, eu não sabia o que era sentir raiva de uma pessoa, todos sofremos calados. Na 
escola meu rendimento caiu, senti o gosto amargo da repetência, foram várias vezes que 
fi cava nas paradas de ônibus sem ter vontade de voltar para casa, eu sempre acreditei que 
mudança é sinônimo de avanço, mas para minha família foi uma estagnação. 

1989 – Em meio de tanto sofrimento, recebemos uma benção...
No dia 15 de janeiro, nasceu meu irmão Pérsio e, um dia depois, fomos morar em dois 

compartimentos que foram construídos no terreno que meus pais haviam comprado. Minha 
mãe estava preocupada com a saúde do meu irmão recém-nascido, mas a vontade de sairmos 
daquele meio de confusão era maior e, no meio da noite, fi zemos nossa mudança.

A casa estava inacabada, o piso era de barro batido, as paredes não eram rebocadas, 
uma parte do telhado era coberto de plástico, mas era nossa, não tinha luz, nem água, o poço 
havia secado. O papai não podia carregar peso por muito tempo, minhas irmãs iam para aula, 
a mamãe é asmática, também não podia pegar água, então eu e meu irmão Waldson tínhamos 
que encher um barril de 200 litros todos os dias.

1991 – O ano mais difícil da nossa família...
Nesse ano, devido ao desemprego do papai, ele foi trabalhar na feira do Guamá, vendendo 

peixe, onde seu irmão era dono do ponto. O problema era o armazenamento do material de 
trabalho, a balança, o carro para vender o peixe fi cava dentro de um galpão dominado pelos 
ratos, então o papai contraiu leptospirose, uma doença transmitida através da urina do rato.
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Foram 12 dias internado no hospital Barros Barreto, alguns vizinhos acreditavam que ele 
morreria e, como era ele que mantinha a renda familiar, alguns nos davam a nossa alimentação 
diariamente. Lembro que minha avó paterna gastou todo salário da aposentadoria para o super-
mercado de casa, uma das minhas irmãs conseguiu um emprego que pagava meio salário mínimo. 
A mamãe estava grávida, da minha irmã Julia, mas, mesmo assim, ela foi trabalhar, lavou roupas 
dos outros, para poder ganhar dinheiro, os meus irmão capinava o terreno dos vizinhos.

O papai saiu do hospital muito debilitado, mas teve que trabalhar como pedreiro em 
Salinas, uma cidade a mais de 70km de Ananindeua. Matematicamente, era impossível ainda 
estarmos estudando, mas nenhum de meus irmãos deixou de freqüentar a escola.

Mas o pior estava por vir, em outubro desse ano, meu irmão Pérsio sofreu um acidente. 
Ele tinha dois anos e pegou uma faca, escondido, para cortar um plástico e, num gesto, a faca 
atingiu o seu olho esquerdo, ele não chorou e, aparentemente, não havia nada, mas depois 
de um mês o seu olho inchou, com fortes dores, Mamãe andava o dia inteiro procurando 
atendimento e, quando o meu avô materno soube o que estava acontecendo, deu uma quantia 
em dinheiro para que meu irmão fi zesse uma cirurgia, mas era tarde demais, mesmo com a 
cirurgia ele perdeu a visão nesse olho. A mamãe sentia-se culpada, pois, para ela, Deus lhe 
deu seus fi lhos perfeitos e agora seu fi lho estava cego. 

1996 – Uma nova fase para mamãe...
O aspecto da mamãe demonstrava todo o seu sofrimento, parecia que ela já não tinha 

mais esperança, não estava nem animada com o fi lho que esperava, mas ela conta que em um 
determinado dia, enquanto andava pela rua, sentiu a criança mexer em seu ventre, só então ela 
se deu conta da responsabilidade que tinha para criar essa nova criança e seus outros fi lhos. 
Quando minha irmã nasceu eu via no semblante da mamãe a esperança.

1997 – A morte do vovô...
Parecia que minha vida era testada constantemente com provações, apesar de tudo de 

ruim que nos aconteceu, a morte resolveu fazer uma visita e, em novembro, o vovô, o papai 
da mamãe, faleceu, mas a dona Eliete nos surpreendeu com sua força.

2000 – A minha primeira experiência...
No fi nal de dezembro de 1999, eu estava concluindo o ensino médio, fazia o curso de 

Ciências Humanas, no último ano em que o ensino médio era dividido por área. Nessa época, 
as provas da UFPA eram realizadas em duas etapas, a primeira era de múltipla escolha para 
todas as áreas e a segunda, específi ca por curso.

Nesse vestibular, fui isenta da taxa de inscrição e, quando estava realizando as provas, 
observei o quanto estava distante do processo seletivo, minhas angústias foram confi rmadas 
após a divulgação do listão dos classifi cados.

E começava um novo desafi o, o programa do vestibular seria unifi cado e, no segundo 
semestre, freqüentei um cursinho popular, a mensalidade era uma taxa simbólica de R$ 5,00, 
eu tinha que aprender toda a física, a química, matemática e a biologia, pois no meu curso as 
disciplinas especifi cas eram história e geografi a. Foi mais um ano sem sucesso.

2001 – Mais uma tentativa...
Agora eu ia freqüentar um novo curso pré-vestibular, a minha irmã mais velha estava 

trabalhando na CELPA (Centrais Elétricas do Pará). Nessa seleção para o vestibular 2002, 
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já me sentia mais segura, passei na primeira etapa, o meu curso era Ciência Contábeis, mas 
na segunda etapa não tive êxito.

2002 – A corrida pela vitória...
Como o vestibular 2002 havia terminado em maio, então ia voltar para o cursinho em 

agosto, mas meus planos não deram certo. Minha irmã, que era diretora de uma escola no muni-
cípio de Muaná, voltou a morar em casa, pois não compensava mais trabalhar lá, já que em cada 
período de eleição havia um desconto no salário dos professores. Em outubro comecei a trabalhar, 
era uma pequena empresa, fui indicada pela minha irmã, para atuar como secretária.

Quando fui buscar a minha fi cha de inscrição, acompanhada de meu irmão, fomos 
isentos. Estava sentada, na parada do segundo dos quatros portões da federal, e disse para 
meu irmão que em 2003 eu entraria na UFPA, de qualquer jeito, no campus do Guamá ou 
em qualquer interior.

Eu trabalhava o dia inteiro, tinha que aturar o ciúme da esposa do meu chefe, eu via 
nos olhos delas o quanto ela torcia para eu não passar no vestibular.

Mas nesse ano eu estava decidida a mudar de vida, senti que deveria arriscar tudo, 
estudava em casa, acreditava no meu potencial, foi então que mudei de curso, de campus, 
na hora em que preenchia o formulário de inscrição. Disse a minha mãe que disputaria uma 
vaga no campus de Castanhal, no horário da noite e, quando o resultado fosse divulgado, o 
papai fi caria feliz com a minha aprovação, pois ele não sabia que eu ia estudar a 65km de 
nossa casa.

Nós dois passamos para a segunda etapa e, faltando aproximadamente três semanas 
para a última fase, meu irmão conversou com o dono do cursinho para que eu pudesse fazer 
a revisão fi nal, foi cobrada uma taxa simbólica de R$ 20,00.

Às vésperas do resultado, assim como os mais de 45 mil candidatos, toda a minha família 
estava ansiosa, afi nal eram dois candidatos na casa. No tão esperado sábado, dia 15 de março 
de 2003, estávamos ao lado de um rádio para ouvir o nome do meu irmão e, no fi nal da leitura 
dos últimos classifi cados em Engenharia Elétrica, não ouvimos o nome do meu irmão, então a 
tristeza tomou conta de nossa casa. Fui para o cursinho arrasada, pois o resultado do interior 
só era divulgado no fi nal e nem todas as rádios divulgavam o resultado.

Para minha surpresa, quando cheguei no cursinho, um professor gritou:
– Tu passaste! Tu passaste...
 Não houve tempo de reação, fui levada para rua para ser submetida ao tradicional trote, 

com ovos, trigo, maisena, colorau e depois ganhei a camisa de caloura 2003.
Em seguida, telefonei para casa, a mamãe atendeu ao telefone e então eu dei a notícia, ela 

me deixou falando sozinha, mas pude escutar o barulho dos fogos de artifícios e os gritos.
Quando fui fazer minha matrícula, senti um pouco de arrependimento, pois não sabia 

nem onde era o campus, mas quando o ônibus foi entrando fi quei emocionada, sempre tive 
vontade de estudar na UFPA e o meu sonho foi realizado.

No dia da matrícula, conheci a Keyla Lisbôa e a Conceição Azevedo, na viagem diária 
de Belém/Castanhal era uma festa, enquanto o Vítor tocava o violão, os cantores amadores 
que davam o ritmo eram Adria, Conceição, Keyla, Wellingthon, etc.

Mas essa viagem tem um custo, diariamente tínhamos que gastar quase R$ 10,00 isso 
estava onerando o orçamento da família. 
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2003 – Frustração...
Após a empolgação de caloura, no segundo semestre do curso, parei de freqüentar a 

universidade, por vários motivos como fi nanceiro, mas o preponderante foi a frustração com 
o curso, as mudanças que ocorreram na grade curricular, a desvalorização do pedagogo no 
mercado trabalho.

Segundo Pimenta (1999), a desvalorização do professor está ligada às concepções que o 
consideram como um simples técnico reprodutor dos conhecimentos pré-elaborados. E que a 
sociedade contemporânea, cada vez mais, necessita de professor/educador que seja mediador 
nos processos constitutivos da cidadania dos alunos, no sentido de superar as desigualdades 
escolares. Portanto, se faz necessário repensar a formação inicial e contínua dos professores, 
analisando as práticas pedagógicas e docentes que os formam.

Nesse período, minha irmã voltou para casa, ela estava ganhando muito pouco em uma 
escola de educação infantil e eu estava num estágio remunerado, mas, ainda assim a renda 
familiar era pouca. E, como estava insatisfeita com o curso, resolvi parar de estudar, mesmo 
contra a vontade dos meus pais.

Fui fazer uma revisão para o vestibular, eu me sentia perdida, ia fazer seleção para um 
novo curso, Direito, no campus de Marabá e, se passasse, moraria com minha irmã Ethel, 
mas não obtive êxito nas provas.

O fi nal desse ano foi muito difícil, pois o contrato na escola na qual trabalhava não foi 
renovado e eu tinha que iniciar o outro ano trabalhando para poder voltar a estudar.

Foi quando eu recordei os apelos das pessoas que não aceitavam a minha decisão:

•           Mamãe: “Eu espero que você passe no vestibular, porque senão você estará perdendo 
tempo na vida e desperdiçando a oportunidade que Deus lhe deu”.

• Ellen: “Não pare de estudar! Eu vou te ajudar no você precisar”.

• Keylla Lisbôa: “Nós já conseguimos o mais difícil, você já está estagiando”, nós 
duas estávamos muito emocionadas, então me deu um forte abraço e não pudemos 
conter as lágrimas.

• Conceição Azevedo: “Você se preparou para a universidade e agora vai desistir, não 
faça isso, o seu retorno será muito mais difícil”.

• Prof. Fábio: “Se você está com difi culdades fi nanceiras, eu tenho uma casa em 
Castanhal, eu pouco uso e você pode morar nela”.

Nenhum desses argumentos me convenceu, fui pedir orientação para um professor do 
campus, se eu perderia a minha vaga ao trancar a matrícula, ele respondeu que não, era a 
garantia que precisava para parar defi nitivamente. Então, em setembro de 2003, foi o último 
mês que freqüentei a universidade, mas não ofi cializei a minha saída, quando iniciou o 3º 
semestre, renovei a matrícula.

2003 – A morte do tio Rubens...
O ano de 2003 foi marcado por momentos de superações, vitórias e conquistas, mas 

houve um fato que me deixou muito triste: meu tio Rubens, irmão do papai, acredito que num 
momento de fraqueza, desespero ou solidão, na segunda quinzena de outubro cometeu um 
atentado contra sua própria vida, ingeriu veneno que o deixou quatorze dias em coma, quase 
uma quinzena de sofrimento para a família, o desfecho foi a sua morte. 
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Esse tio fez parte da minha história de vida, devido ao trabalho do papai na minha 
infância, ele esteve muito presente. Um homem honesto, trabalhador, prestativo, um tio 
muito querido pelos sobrinhos, participou da construção da nossa casa, nos ajudou também 
no período mais difícil da minha família, a doença do papai.

Eu ainda fui visitá-lo na UTI, nas minhas fantasias de criança ele representava uns dos 
meus super-heróis, forte, incessível e eterno, mas nesse dia estava desacordado, funcionado 
com o auxilio de aparelhos. Um homem forte, de quase 1,90m, suas mãos grandes já não 
tinham a fi rmeza para segurar as minhas mãos, pois era assim que ele fazia quando atraves-
sávamos a rua, ritual que se repetiu na minha fase adulta.

2004 – O difícil retorno...
No início de 2004, estavam todos bem, com saúde, mas eu particularmente estava 

desanimada, não passei no vestibular, precisava de um novo estágio, mas queria recuperar 
aquela Luciana determinada.

O primeiro passo foi procurar um novo estágio remunerado, foi distribuindo currículo 
em vários estabelecimentos de ensino e, num domingo à tarde, estava esperando a chuva 
passar, quando me lembrei de uma determinada escola. Na segunda-feira de manhã, fui à 
escola Tenente Rego Barros, uma instituição da Aeronáutica de tradição em Belém. O por-
teiro não queria me deixar entrar, mas insisti, pois disse que queria deixar o meu currículo 
na coordenação da escola.

Para minha surpresa, fui imediatamente submetida a uma entrevista, no fi nal a diretora 
de ensino me informou o local que iria trabalhar. Foi muita sorte porque a maioria das escolas 
estava exigindo histórico, documento que comprovaria que eu não estava freqüentando o 
curso e o documento que a escola solicitou era uma declaração, constando meu vínculo com 
uma instituição pública, que era um dos critérios para a bolsa de estágio.

Quando estava sendo entrevistada, ouvi a diretora comentar que estava precisando de 
mais estagiárias, então avisei para minhas colegas da universidade, cinco delas conseguiram 
uma bolsa. Fiquei muito feliz pelo sucesso das minhas colegas, em especial da Conceição. 
Depois de quase três meses, voltei à universidade, para solicitar uma declaração, mas só 
consegui esse documento por ter renovado a minha matrícula, mas ainda não freqüentava o 
curso.

Comecei a trabalhar, a escola era muito organizada e eu tinha a função de substituir 
os professores que faltavam. Todos os estagiários assinavam um contrato com carga horária 
de 20 horas semanais, seguro de vida, bolsa de R$ 200, 00, refeição e vale transporte. Foi a 
partir de então que estava me conscientizando das vantagens que a universidade estava me 
proporcionando, por coincidência assisti a uma reportagem no Globo Repórter sobre o baixo 
índice de alunos de camadas populares nas universidades públicas, que me fez perceber o 
que estava desperdiçando.

O meu retorno foi marcado por muito incentivo, primeiro a força e a coragem de Jesus 
Cristo, a meu pais, meus irmãos e a minha irmã Ellen Aguiar, que foi aprovada na seleção de 
professor substituto da Universidade Federal do Pará/Castanhal. Ela me ajuda fi nanceiramente 
e com orientações fraternais e pedagógicas. Além de meus amigos, no estágio, conheci uma 
fi gura, ela se chama Erica Peres, acadêmica do curso de Letras UFPA do Guamá, ela me 
dizia o seguinte: “Eu não acredito que uma pessoa forte como você parou de freqüentar a 
universidade. Eu quero ver você formada, eu quero ver você crescer”.
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O curso de Pedagogia no campus de Castanhal se diferencia do campus de Belém, as 
disciplinas são ministradas de modo corrido, duas a cada mês, o que possibilitou meu re-
torno. No mês de maio eu voltei para o curso, senti muitas difi culdades, pois havia perdido 
várias disciplinas, a disciplina que estava sendo ministrada era Prática de Ensino na Escola 
Fundamental, por coincidência pelas professoras Márcia Lopes e Rosenildes Almeida (minha 
chefe atual).

Foi um momento difícil, primeiro fui contratada para mais um estágio, ganhava R$ 
100,00, sem direito a vale transporte, mas como estava precisando de dinheiro, aceitei a pro-
posta para trabalhar até junho. Às 6h, ia para a escola de Educação Infantil, eu era estagiária 
do maternal, saía de lá às 13h, para estar no Rego Barros às 13:30h, ou seja, não tinha horário 
para almoçar, lanchava às 16h, no período de recreio das crianças, pois a escola fornecia o 
lanche. Saía do estágio às 17:45h, só conseguia chegar ao campus às 20h, perdia a maior parte 
da aula, meu rendimento era baixo, mas o mais cansativo era a viagem, que se misturavam 
às dores de cabeça, ao enjôo, à fome e ao cansaço.

No dia 30 de junho, fi quei de férias dos dois estágios, foi um alívio, pois acabei adoe-
cendo, contraindo uma forte gripe, perdia sangue pelo nariz e escarrava sangue. Os nervos 
da minha face estavam infl amados, com isso tinha constantes febres, tomei alguns remédios 
e dessa vez pedi para o professor Fábio para passar 12 dias na casa que ele me ofereceu 
para morar, até a conclusão da disciplina. O fato de estar morando próximo da universidade 
contribuiu para a recuperação da minha saúde, pois não precisava mais fazer a viagem Be-
lém/Castanhal e Castanhal/Belém.

Enfi m, consegui terminar a disciplina, o meu conceito foi baixo, mas consegui passar. E 
nesse período que morei em Castanhal, conheci um rapaz que fazia Pedagogia, a sua turma já 
havia colado grau e ele viajava pelo campus do interior pagando disciplina. O Fernando tinha 
uma lista de todas as disciplinas ofertadas no intervalar, pedi orientação para a secretária do 
curso sobre como poderia pagar as disciplinas no intervalar e, no dia 11 de junho, ela me deu 
uma carta para eu realizar uma matrícula especial.

O campus que ofertava as disciplinas que eu devia era o de Cametá, eu não sei a distância 
dessa cidade para a minha casa, o que sei é que o tempo de viagem é de cinco horas de estrada 
e 45 minutos de barco. No dia 12, terminou a disciplina e eu voltei para casa. Nesse sábado 
dormi na casa da minha vizinha e perguntei se ela conhecia alguém em Cametá, a principio 
ela não lembrava, mas depois lembrou que o seu cunhado é casado com uma cametaense e, 
na segunda-feira pela manhã, fui comprar minha passagem para Cametá.

Nesse mesmo dia às 13:15h, parti para Cametá, a dona Maria tentava descobrir o endereço 
da jovem, quando desci do barco procurei um telefone público para entrar em contato com 
a mamãe, enquanto isso a dona da casa me aguardava no porto. A família na qual convivi 
durante 16 é composta de pessoas maravilhosas, para minha sorte a casa deles fi cava atrás 
da universidade.

Em agosto, fui aprovada no curso de Design do CEFET/PA (Centro Tecnológico do 
Pará), pela manhã fazia o curso e voltei a trabalhar no mesmo horário da tarde, me sentia 
fortalecida para enfrentar as viagens diárias até a universidade.

2005 – Um ano de recuperação...
No primeiro semestre desse ano, estava disposta a pagar as disciplinas que devia, fui 

morar novamente em Castanhal, agora na casa de uma colega, a minha irmã custeava as mi-
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nhas despesas. No mês de maio, fui selecionada em dois estágios, um na Escola Agrotécnica 
de Castanhal e outro em um Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos. Optei pelo Curso 
de Alfabetização, mas em agosto houve uma baixa considerável de alunos no núcleo em que 
trabalhava, então a vaga do estágio fi cou para minha colega de estágio Fabiane.

E no início do mês de outubro fui selecionada para ser bolsista do Conexões de Saberes, 
no qual espero contribuir com as pessoas envolvidas no projeto. Relatar toda a trajetória de vida 
da minha família não foi tarefa fácil, ainda me emociono com o sofrimento que passamos.

Mas sempre acreditamos em Deus, para superar nossas difi culdades, nunca nos confor-
mamos, nem tampouco nos acomodamos ou fi camos nos lamentando da vida. Atualmente, 
papai está tentando se aposentar, a maioria dos meus irmãos já não mora mais em casa e todos 
estão fi rmes na luta para termos uma vida digna e honesta.

Quando retornei à universidade, recordei-me da reunião de família que meus pais reali-
zaram quando fomos morar em Ananindeua, eles temiam que fôssemos mais um nas estatís-
ticas de mãe solteira, na criminalidade, na procura de empregos escravos, de miseráveis, de 
analfabetos. Lembrei, aliás, eu não esqueci da renúncia da minha mãe, dos trabalhos braçais 
que papai realizou, principalmente da fala da mamãe de que seus sonhos são os nossos sonhos, 
e que cada vitória de um fi lho é sua também, então eu jamais poderei desistir.

Não esqueci também que a minha aprovação no vestibular serviu de estímulo para outras 
pessoas, como a história da minha vizinha Rosana, que disse: “Se a Luciana consegue, eu 
consigo também”, e hoje ela é acadêmica do curso de Matemática em Castanhal, eu estaria 
desperdiçando tudo o que já fi z para superar minhas difi culdades.

É certo que, com a saída do papai, nosso padrão de vida caiu, mas eu não o culpo, pois 
teve coragem, a sua atitude foi discriminada pelos seus ex-amigos, mas o mais importante 
foi que o laço familiar foi fortalecido. Ele está mais atuante em nossa família, o que adian-
tava o dinheiro se não éramos felizes, se hoje ele ainda fosse eu jamais estaria estudando 
em Castanhal, ele argumentaria que estaria longe e provavelmente pagando uma faculdade 
particular para mim, e estudar em Castanhal foi um grande avanço, não só de conhecimento, 
mas principalmente de amadurecimento. 



166     Caminhadas de universitários de origem popular

Roseany Carla Dantas de Menezes de Menezes11

Sentada na calçada do Campus Universitário de Castanhal, segurando nas mãos o 
formulário que deveria preencher com meus dados para efetuar a matrícula no vestibular da 
universidade mais concorrida do norte do Brasil, passo a refl etir a minha trajetória até aquele 
presente momento, tomando consciência do passo audacioso e incerto que estava prestes a 
ser tomado.

Filha de pais nordestinos (Marli, minha mãe, é pernambucana, meu pai, cearense), 
cheguei ao Pará com apenas um ano e oito meses, completamente alheia às difi culdades 
fi nanceiras e de adaptação cultural que a família enfrentaria em decorrência da mudança de 
região. Não guardo lembranças concretas do período em que morávamos em Pernambuco, 
porém, através do relato dos meus pais, passei a compor também minhas memórias. Meus pais 
tiveram quatro fi lhos: Daniela, Antônio, Amanda e Roseany, todos pernambucanos, exceto 
Amanda, que é paraibana. Sou caçula da família e nasci na cidade de Salgueiro.

A partir do relato de minha mãe, posso dizer das difi culdades – que eram inúmeras 
– enfrentadas quando residíamos no estado nordestino, a começar pela resistência da família, 
que não aceitava a união do casal, devido à situação instável de meu pai que, nessa época, 
tinha o hábito de beber. Contrariando os familiares, meus pais casaram-se e permaneceram 
no estado pernambucano. Logo vieram os fi lhos e as difi culdades foram aumentando até 
que, após oito anos de casamento, a situação fi nanceira se agravou e a mudança de estado 
tornou-se inevitável.

A possibilidade de conseguir um emprego numa localidade que estava em pleno de-
senvolvimento devido ao garimpo levou meu pai deixar a família em Pernambuco, a fi m de 
tentar a vida no Pará. Aqui, ele conseguiu emprego como torneiro mecânico de uma fi rma, 
profi ssão na qual já atuava, e assim que ele se estabilizou minimamente. Minha mãe veio 
ao seu encontro e fi xamos residência na localidade conhecida na época como Cachoeira do 
Garimpo. 

A atividade extrativista, principal fonte de renda dos habitantes do lugarejo, atraía mui-
tos migrantes nordestinos, desejosos de “fazer riqueza”, que iam chegando e estabelecendo 
residências, povoando Cachoeira do Garimpo. A extração do ouro esteve presente ao longo 
de toda a história do lugar, tendo papel fundamental na cultura do povo cachoeirense. Ainda 
hoje contam-se fatos, lendas e mortes envolvendo a atividade garimpeira.

Nossa família chegou em Cachoeira anos depois dessa época de efervescência econô-
mica e passamos, inicialmente, por muitas difi culdades fi nanceiras, pois havíamos abando-
nado nossa casa e mobília em Pernambuco e não possuíamos praticamente nada. Dessa fase, 
fi caram as lembranças de noites mal dormidas no chão frio, da saudade de nossa terra natal 
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e da família que permanecera no Nordeste. Aceitamos o desafi o de conquistar um lugar ao 
sol nesse local até desconhecido, com costumes, modos de falar e culinária peculiares, que 
nos surpreendiam diariamente.

Com esforço, compramos uma pequena casa com uma cozinha, um quarto e uma sala 
que, mais tarde, viria a ser também uma mercearia, onde a minha mãe trabalhava a fi m de 
ajudar no orçamento familiar. Cada um dos fi lhos recebia um pacote de bombons para ser 
vendido na própria mercearia e, assim, podíamos juntar nossas economias: era desse modo 
que meus pais ensinavam o valor das coisas e do trabalho.

“Foi pelo trabalho que a mulher transpôs, em grande parte, a distância que a separava 
do macho; e só o trabalho pode garantir-lhe uma liberdade concreta”, diz a escritora Simone 
de Beauvoir.

No ano de 1990, minha mãe conseguiu um emprego na escola estadual e ali matriculou 
todos os fi lhos; antes, porém, ela já havia dado aulas particulares em casa e foi nesse período 
que fui alfabetizada. Ao ingressar na escola, aos seis anos, para cursar a primeira série, eu já 
sabia ler e escrever, contudo, era uma garota retraída que tinha difi culdade de se expressar 
devido à timidez, não saindo da sala nem no horário do recreio. Este comportamento resultou 
numa difi culdade de estabelecer um circulo de amizades na escola, fato que me acompanha-
ria em quase toda a trajetória escolar. Minha mãe, por sua vez, não via com bons olhos as 
amizades dos fi lhos com colegas de classe e vizinhos, com receio de que nos infl uenciassem 
negativamente.

Nesse sentido, meu tempo era dividido entre a escola, os afazeres domésticos e a merce-
aria de meu pai, onde todos os fi lhos revezavam-se trabalhando. Nossa diversão consistia em 
assistir à televisão, à noite, pois era o único período em que se dispunha de energia elétrica 
na cidade. 

Como não tinha muitos amigos, passei a me dedicar à leitura; no balcão da mercearia me 
debruçava sobre jornais, revistas e livros infantis, sendo muito estimulada por meus pais, que 
elogiavam constantemente as notas alcançadas nas avaliações escolares, mas não exerciam 
muita pressão para que estudássemos. 

Dentre os professores que me marcaram encontram-se a minha mãe, que foi grande 
responsável pela minha alfabetização, e, mais tarde, professores, como Rui, Heloísa, Ilce, 
dentre outros, que tiveram papel fundamental para que eu apostasse em seguir os estudos.

Após a conclusão do ensino fundamental, meus pais, com esforço, decidiram enviar meu 
irmão para estudar em escola particular, numa cidade próxima, pois ele não aceitava fazer o 
magistério. Minhas irmãs e eu permanecemos na cidade e concluímos o ensino fundamental 
e médio em escola pública. Foi através do meu irmão que passamos a tomar conhecimento 
do vestibular, da universidade; até então, não se ouvia falar na minha cidade sobre esses 
assuntos, pois não havia ninguém que tivesse cursado o ensino superior.

Duas experiências na família mostraram a barreira que consistia o vestibular. Antônio, 
meu irmão, tentou ingressar no curso de Direito e de Medicina em duas universidades pú-
blicas, não sendo admitido em nenhuma. Apenas no ano seguinte ele conseguiria entrar no 
curso de Letras da UFPA. Amanda, minha irmã, também tentou ingressar em Matemática, 
mas não conseguiu ser aprovada.

Agora era minha vez de tentar um lugar numa universidade pública. Sentada na calçada 
do campus da UFPA em Castanhal, estava em dúvida acerca do curso que gostaria de rea-
lizar; entretanto, ao pensar na concorrência e na possibilidade de conseguir emprego como 
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professora de Educação Física na minha cidade, optei pela área de Licenciatura. A Amanda 
também se inscreveu no vestibular do mesmo curso com a esperança de que fosse menor a 
concorrência. Qual não foi a nossa surpresa quando descobrimos que esse era um dos cursos 
mais disputados da UFPA! 

Minha irmã, que já tinha uma experiência anterior em vestibular, matriculou-se num 
cursinho a fi m de se preparar melhor para as provas. Uma vez que era a minha primeira ten-
tativa num vestibular, e os meus pais tinham muitas despesas com os outros fi lhos, decidi não 
sobrecarregá-los com mais gastos. Nesse sentido, assim que concluí as últimas avaliações do 
terceiro ano do ensino médio, dediquei-me a estudar em casa, aproveitando o material que 
minha mãe trazia do cursinho, e estudando praticamente todo o dia. 

Foi um período difícil: passei a residir com meus irmãos em Castanhal a fi m de me 
dedicar exclusivamente ao vestibular e a saudade de minha casa e de meus pais era muito 
grande. Não me alimentava direito, devido à obsessão em ser aprovada e tinha momentos de 
desânimo e angústia diante das difi culdades que se apresentavam: a maioria dos conteúdos 
exigidos eu desconhecia, pois não haviam sido trabalhados na escola em que estudei. Ao 
invés de apenas revisar matérias como a maioria dos estudantes fazia, tive que me desdobrar 
para aprender os mais diversos conteúdos num curto espaço de tempo.

 Realizei as provas da primeira etapa com um misto de ansiedade, curiosidade e inse-
gurança, e foi com uma imensa alegria que recebi a notícia de que minha irmã e eu havíamos 
sido aprovados nessa primeira fase. A alegria foi contida apenas pelo pensamento de que a 
segunda etapa era mais seletiva, pois, apesar de reduzido o número de concorrentes, estes 
se encontravam mais preparados. Decidi esperar o listão em Cachoeira do Piriá, junto com 
meus pais, pois ainda não tinha uma data certa de quando seria divulgado.

No dia do resultado, minha irmã e eu estávamos nervosas, não havia muitos meios 
de saber o resultado, já que a cidade não dispunha de Internet nem podíamos sintonizar as 
emissoras de rádio responsáveis pela divulgação. Foi através do telefonema de uma colega 
do cursinho que minha irmã soube que passara no vestibular. Como eu não possuía vínculo 
com cursinho, a alternativa era aguardar a ligação telefônica do meu irmão, avisando sobre 
o resultado.

Já passava das 6 horas e eu estava tentando me conformar, acreditando que não tinha 
sido aprovada, pois meu irmão não dava notícias, quando, de repente, ele aparece e afi rma que, 
infelizmente, eu não havia passado. Fiquei triste e aí todo mundo começa a sorrir, gritando 
que era mentira que havia conseguido entrar na Universidade Federal do Pará. Eu não sabia 
se gritava, chorava ou pulava: foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu, estu-
dante de escola pública do interior do estado, havia conseguido ingressar numa universidade 
federal. O abraço de parabéns dos meus pais recompensou todo o esforço empreendido: eles 
estavam orgulhosos das fi lhas e nós estávamos felizes, pois, além de termos realizado um 
sonho pessoal, havíamos proporcionado essa alegria a eles. Toda a luta travada desde a saída 
do Nordeste parecia que, naquele momento, adquiria um sabor diferente: o sabor da vitória. 
A alegria da família foi completa quando, algum tempo depois, minha irmã Daniela também 
conseguiu entrar numa universidade, totalizando agora os quatro fi lhos.

E foi assim que, aos 17 anos, ingressei no curso de Educação Física da UFPA, con-
cretizando um sonho que, certamente, é o de milhares de jovens. Mas foi cursando uma 
universidade que pude compreender que as difi culdades não se limitam ao ingresso, mas 
também à permanência nesse espaço, já que, apesar de estar numa instituição pública, havia 
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a preocupação com as despesas de aluguel, alimentação, transporte e material, que estavam 
sobrecarregando meus pais. Nesse sentido, busquei conciliar os estudos com o trabalho reali-
zado em projetos vinculados à universidade, na perspectiva de adquirir experiência profi ssional 
e também contribuir com o orçamento familiar.

Manter-se na faculdade é, para a maioria dos estudantes brasileiros de baixa renda, 
quase tão difícil quanto ser aprovado no vestibular. Em cada região do país, as instituições 
públicas de ensino de nível superior, federais ou estaduais, oferecem benefícios diferencia-
dos para os alunos, umas mais, outras menos. As bolsas-trabalho, moradia, alimentação e 
transporte estão entre as necessidades mais comuns, especialmente para aqueles que são de 
outros estados ou cidades. Nesse processo de disputa, faltam vagas e milhares de estudantes 
não recebem auxílio.

Estou, atualmente, no terceiro ano do curso de Educação Física e penso seriamente na 
possibilidade de fazer o mestrado, assim que concluir, porém, reconheço os empecilhos na 
concretização desse projeto, pois, terminada a graduação, preciso arranjar emprego para me 
manter e aliviar meus pais do excesso de trabalho.

Refl etindo a minha trajetória de vida, tenho a convicção de que houve esforço e de-
terminação de minha parte, contudo, não creio que o mérito pessoal seja o responsável pelo 
ingresso numa universidade. Ao longo dos anos de estudos, tive contato com jovens de baixa 
renda que apresentavam um imenso potencial, mas, em decorrência da oposição dos pais ou 
da necessidade de sustentar a família, tiveram de abdicar do sonho de sentar num banco de 
uma universidade.

Volto a recordar do primeiro dia em que pisei no Campus Universitário de Castanhal e 
do pensamento que me ocorreu naquele momento. Ainda não sabia como nem quando seria 
possível, mas eu faria parte daquele lugar. Hoje refl ito sobre quantos jovens não conseguiram 
concretizar esse sonho, ou ainda nem se permitiram sonhar, pois havia outras preocupações, 
em especial a de garantir a sobrevivência da família. A universidade, infelizmente, não se 
apresenta à grande parcela dos jovens das camadas populares como uma porta, mas sim como 
um muro, muro no qual esbarram os sonhos e projetos de muitos que almejam construir uma 
história de vida diferente.
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Josiane dos Santos Lopes Lopes11 

A origem de tudo
Meu nome é Josiane dos Santos Lopes, nasci em 7 de novembro de 1982. Meu pai sabe 

apenas assinar seu nome e mal, porque às vezes esquece alguma letra, ele diz que é falta de 
prática porque quase nunca precisa assinar nada. Minha mãe sabe ler e escrever, estudou até 
a 4ª série, mas vive errando o português, sempre que escreve algum recado, escreve errado. 

Meus pais estão juntos há 25 anos, não são casados, mas companheiros de lutas e vitó-
rias. Eles são maranhenses, de um povoado chamado Trajano Marquês, localizado no estado 
do Maranhão, um pequeno lugar que mais parece uma vila, pois todos se conhecem e sabem 
da vida de todo mundo. A maioria das casas é feita de barro, pouquíssimas são de alvenaria 
e não há nenhuma de madeira; não passa carro nem ônibus, é preciso andar até a estrada que 
fi ca um pouco mais acima para conseguir transporte. Em Trajano também não tem hospital, 
a vida é muito pobre e com muitas difi culdades, assim meus pais vieram para Belém, procu-
rando uma vida melhor, pois lá se vive apenas da pesca e da lavoura.

Eles vieram para essa cidade cedo demais, ou melhor, eram muito novos; meu pai veio 
para Belém com 23 anos de idade, no ano de 1977, ele tinha alguns primos que já tinham 
vindo se aventurar em na cidade, estava cansado de pescar, sonhava em ter algo mais. Quando 
chegou aqui não tinha profi ssão nem trabalho e por obra do destino ele tornou-se o que menos 
queria, aprendeu o ofi cio de pedreiro e tornou-se um ótimo profi ssional e até hoje exerce e é 
considerado por todos que o conhecem como um excelente mestre de obras. 

Minha mãe teve sua vinda para Belém um pouco forçada, minha avó que havia aban-
donado meu avô com quase todos seus fi lhos (quase todos porque ela trouxe sua fi lha mais 
velha e deixou os mais novos), mandou buscar minha mãe que tinha apenas 13 anos de idade, 
no ano de 1977, para vir a Belém trabalhar em uma casa de família. Assim, a vida da minha 
mãe nessa cidade começou trabalhando em casa de família e longe de sua própria família, 
pois nem sua mãe e nem sua irmã iam visitá-la.

Meus pais namoraram por pouco tempo, logo depois resolveram morar juntos e vieram 
para o bairro do Guamá porque uma prima do meu pai morava nesse bairro e tinha outra 
casa, que alugou para eles; assim, desde que resolveram morar juntos, moram no bairro do 
Guamá. 

Meu pai trabalhava em uma empresa de construção chamada Kátia Engenharia, que não 
existe mais, minha mãe não trabalhava porque, segundo ela, a vida era muito boa naquela 
época, ela tinha uma ajudante em casa, nós tínhamos babá e tínhamos do bom e do melhor. 
Meu pai ganhava muito bem, mas, apesar disso, sempre estudamos em escola do Governo. 

Então, minhas irmãs e eu (Valda, a mais velha, com 25 anos, eu, a do meio, com 23, e 
Adriane, a mais nova, com 15 anos) nascemos e nos criamos nesse bairro e nele vivemos até 
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hoje. Primeiro moramos na Passagem João de Deus e depois nos mudamos para a Passagem 
Joana D’arc, nessa época morávamos em casa alugada. Hoje meu pai continua sendo pedreiro 
e minha mãe empregada doméstica. No mês de setembro do ano de 1990, chegou uma notícia 
de que estava havendo uma invasão em um terreno em frente à Universidade Federal do Pará, 
minha mãe saiu no mesmo instante para ver se conseguia um terreno para nós.

 Minha mãe ia todos os dias à invasão, no terceiro dia ela conseguiu um terreno, o qual 
capinou e cercou, no dia seguinte, quando lá chegou, um homem havia tomado conta do ter-
reno, ele estava armado e minha mãe não pôde brigar por medo de ser agredida. Novamente 
ela voltou a buscar terreno, que se tornou uma missão quase impossível, pois depois de alguns 
dias não existia mais terreno vazio, porém, com a ajuda dos amigos ela invadiu um terreno 
que já havia sido invadido, mas que estava abandonado, meu pai nunca podia acompanhá-la, 
pois não podia faltar ao trabalho. 

Com esse terreno, nossa vida mudou, aos poucos meu pai que é pedreiro foi construindo 
a nossa casa própria, quando nos mudamos para o local havia apenas dois compartimentos 
prontos, a cozinha e o que seria o quarto dos meus pais, o resto da casa estava apenas na 
armação. A situação da área era muito precária, não tinha energia, usávamos vela, não tinha 
água, era preciso carregar da universidade, a área era um lamaçal, foi preciso construir uma 
ponte e, além disso, quando a maré enchia, toda a área enchia junto, tornando-se um verdadeiro 
igarapé, porque a área localiza-se às margens do igarapé Tucunduba. 

O problema da falta de água persistiu por anos, os moradores resolveram fazer um 
protesto, queimando madeira e fechando a avenida Perimentral, para que o governador, na 
época, Jader Barbalho, que estava próximo ao local na inauguração do Hospital Universitário 
Bettina Ferro e Souza, tomasse uma providência com relação àquela situação. Só assim o 
governador mandou colocar água encanada para a população. Com o tempo, a área foi se 
modernizando e a vida melhorando; vivemos por 14 anos na Invasão Riacho Doce. Cresci 
olhando para a universidade e sonhando que um dia eu faria parte dela.

A escola básica
Eu via as pessoas entrando e fi cava imaginando quando seria o meu dia, o dia em que 

eu toda orgulhosa entraria como estudante da Universidade Federal do Pará, esse nome para 
mim é sinônimo de orgulho e satisfação. Sonhava em me formar e trabalhar na profi ssão que 
escolhesse e sempre me dediquei muito ao estudo, para que pudesse realizar meu grande sonho, 
meus pais sempre me apoiaram e sempre se dedicaram muito a mim e às minhas irmãs. 

Minhas irmãs mais velhas não concluíram os estudos, pararam no meio do segundo 
grau, mas eu continuei, eu precisava continuar e mudar minha vida, realizar meu sonho e dos 
meus pais, que sempre se dedicaram muito para que tivéssemos um futuro melhor, e tudo 
aquilo que eles não tiveram.

Durante toda a minha vida estudei em escola pública, iniciei o ensino básico com sete 
anos de idade, me lembro que no primeiro dia de aula meu pai foi me levar à Escola Estadual 
Celina Anglada, no próprio bairro. Naquele dia, chorei porque era um mundo estranho para 
mim, eu nunca tinha entrado em uma escola tão grande como aquela, afi nal, a única noção de 
escola que eu tinha era a escolinha de reforço onde aprendi a ler, escrever e fazer pequenas 
contas, com a querida professora Luciene. 

Com o tempo, me acostumei ir para a escola, era perto de casa e eu comecei a gostar 
de lá. Minha primeira série foi fácil, graças ao reforço que tive não senti difi culdades, eu já 
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sabia ler perfeitamente e fazer contas que meus amigos de classe não sabiam, com isso minha 
professora resolveu fazer um teste comigo, no qual se eu passasse iria para terceira série, sem 
precisar fazer a segunda. Ela achava que eu era muito adiantada para estar na primeira série, 
minha mãe concordou que eu fi zesse o tal teste, e então eu fi z, passei com nota máxima e, no 
ano seguinte, me matriculei na terceira série, depois fi z normalmente a quarta série. O ensino 
básico foi fácil para mim, não tive difi culdade nenhuma.

Nesses três anos, a vida na escola foi sem muitas difi culdades, minha professora era 
muita boa e sempre me deu muita atenção, eu participava dos eventos da escola, como miss 
na época de festas juninas, fazia apresentações de canto na época do Natal, todos os anos 
participava dessas festas. Eu tinha uma vida ativa na escola e também na comunidade, todo 
ano eu era selecionada para ser a miss que representaria nossa rua, nas disputas de desfi le 
de rua, onde cada rua do bairro teria uma miss para representá-la, e na maioria das vezes eu 
ganhava o 1º lugar ou fi cava em 2º. Nós não tínhamos muitas difi culdades fi nanceiras, então 
eu tinha uma costureira particular que me arrumava todo ano. E enquanto eu era miss, minha 
irmã mais velha saía na quadrilha. 

O ensino fundamental
Após concluir o primário, tive que mudar de escola, pois lá só tinha até a quarta série, 

então minha mãe matriculou minha irmã mais velha e eu na Escola Estadual Paulo Mara-
nhão, aí começou meu drama: a quinta série, o momento mais difícil do ensino fundamental, 
matérias e assuntos nunca vistos, vários professores, enquanto eu estava acostumada a ter 
apenas um por ano.

Nesse ano, tive muita difi culdade em história, minha professora era uma megera, passava 
trabalhos super difíceis, com pelo menos 50 perguntas, e quem não entregasse o questionário 
completo não ganhava os pontos prometidos, que geralmente eram dois pontos; além disso, 
ela escrevia no quadro um pouco em cada pedaço e, assim, quem chegava atrasado não con-
seguia acompanhar a aula. 

Minha irmã e eu não estudávamos na mesma sala, mas tínhamos a mesma professora 
Ivete, e fi camos reprovadas na mesma disciplina. Reconheço que isso aconteceu por falta de 
interesse no estudo, naquele momento já tínhamos nos mudado para o Riacho Doce e eu já 
tinha muita amizade e comecei querer só fi car na rua, passava o dia brincando de bola, ce-
mitério, tacobol e até pira garrafa, à noite eu ia com meus patins para frente da universidade 
e lá fi cava horas andando de patins e de bicicleta com os amigos. Com isso eu não estudava 
nem na véspera da prova e não deu outra: fi quei reprovada e apanhei da minha mãe. No ano 
seguinte, não tive escapatória, peguei novamente aquela professora, parece que só ela dava 
aula de história naquele colégio, porém, como eu já conhecia seu método estudei pra não 
repetir novamente. Funcionou, passei de ano e fui para sexta série e, depois, a sétima série 
foi tranqüila.

Quando estava na oitava série, mais precisamente no mês de julho, comecei a namorar 
escondido, com um rapaz que morava na mesma rua que eu, ele se chama Adilson, e atende 
pelo apelido de careca, mas não é careca, só esclarecendo. 

No período da 6ª até a 8ª série, tive ótimos professores, não tive nenhuma inspiração, 
apenas minha força de vontade e dos meus pais, que sempre sonharam em nos ver na univer-
sidade. Encontrei ótimas pessoas que se fi zeram meus amigos, a partir do momento em que 
fi quei reprovada na 5ª série, me afastei das amizades da rua, tinha amigos apenas no colégio 
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e assim me mantenho até hoje. Acho que me acostumei a fi car em casa e a não ter amizades 
na rua, falo apenas o necessário.

O difícil para mim foi o fi m do ensino fundamental, pensava em como seria a mudança 
de escola e como eu conseguiria conquistar novos amigos. Naquela época, ou melhor, no ano 
de 1997, era preciso fazer o teste de seleção para entrar em uma escola de segundo grau, além 
de ser dividido por área, então fi z a prova para o colégio Orlando Bittar, na área de exatas, 
pois já sabia que no dia em que fi zesse vestibular faria para Engenharia Civil e seguiria os 
passos do meu pai. 

Minha mãe soube que estavam fazendo matrícula no Deodoro e, com medo que eu 
não passasse no teste de seleção, foi me matricular e conseguiu uma vaga, no dia posterior a 
isso, saiu o resultado do teste e eu havia passado, ela me disse para escolher se queria fi car 
no Deodoro ou ir para o Orlando Bittar e eu decidi. 

O ensino médio
Comecei o ensino médio com 15 anos, aí começou outra difi culdade, fui estudar na 

Escola Estadual Deodoro de Mendonça, onde tive que começar tudo de novo, a conhecer as 
pessoas e encontrar amigos, isso não foi tão difícil, as pessoas eram muito legais, encontrei 
ótimos amigos, o primeiro ano foi difícil, tive muitos problemas em física e química, matérias 
escassas no meu ensino fundamental.

No mês de agosto, uma semana antes do dia dos pais, meu pai descobriu meu namoro, 
ele brigou muito comigo e disse que ia me mandar para o Maranhão, morar com meus tios, 
ou para o Rio de Janeiro, morar com minha madrinha. Minha mãe conversou muito com ele, 
ela gostava muito do meu namorado, assim como todas as pessoas que o conheciam, até que 
no dia dos pais, meu pai o chamou e lhe deu permissão para que namorasse comigo.

As difi culdades nas duas disciplinas foram grandes, mas não há nada que um pouco de 
estudo não faça, estudei um pouco, colei um pouco e assim passei para o segundo ano. As 
difi culdades fi nanceiras eram constantes nesse período, meu pai sempre fi cava desempregado 
e apenas minha mãe trabalhava para manter as despesas da casa. 

O segundo ano foi mais fácil, eu já entendia um pouco de química e meu professor 
de física era muito bom, sabia ensinar muito bem, além de ser muito lindo. Esse ano foi 
mais fácil para mim, eram professores bons, não tive problema com as matérias. Conquistei 
novas amizades, que duram até hoje, meu pai já estava trabalhando novamente e as coisas 
começaram a melhorar.

Quando comecei o convênio, já fui pensando no vestibular, decidi que naquele ano 
faria minha primeira tentativa. Sonhava que eu passaria, eu não tinha nenhum reforço esco-
lar, apenas o ensino público, mas isso não importava. Apesar de querer realizar meu sonho, 
não me dediquei o sufi ciente, minhas amigas e eu fi camos em salas separadas, cada uma em 
uma sala, então fi cávamos assistindo à aula nas salas alheias. Eu quase nunca assistia à aula 
de biologia, não gostava do professor, todas minhas amigas pegaram o mesmo professor 
do segundo ano, um professor maravilhoso, e eu um peguei um professor super chato, só 
falava sobre genética, eu não entendia nada, então eu assistia à aula de biologia nas salas das 
minhas amigas. 

Para o vestibular, essas aulas serviram e muito, mas, para o ano letivo, não. Fiquei de 
dependência em biologia e educação física e não gostava de ir para a aula de física às 2 horas 
da tarde. Na verdade, eu nem gostava de fazer física e o pior é que eu tinha duas pendências 
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de educação física, a do segundo ano que eu também não freqüentei e a do convênio, além 
da biologia. Falei com os professores que eu não podia fazer dependência, pois eu ia fazer 
vestibular e como seria se eu passasse, então eles falaram que se eu passasse no vestibular 
me dariam nota para eu completar o segundo grau. Eu tinha um professor de matemática que 
dava aula em cursinho popular. Duas semanas antes da prova, ele conseguiu vagas para mim 
e mais dois amigos no turno da noite, por não estar tão lotado, para assistirmos à revisão fi nal 
e fazermos a primeira fase do vestibular.

A primeira batalha
Depois de duas semanas, o grande dia havia chegado, a primeira fase do vestibular 

de 2001. A prova era composta de português, redação e literatura, eu estava muito con-
fi ante, pois nos últimos dias eu tinha estudado muito, fi z a prova tranqüilamente e saí de 
lá apenas esperando o resultado. Um mês depois era chegada a hora de ouvir o nome no 
rádio e continuar a luta, fi quei atenta aos nomes, esperei chegar meu curso, Engenharia 
Civil. Meu grande sonho era ser engenheira, construir casas lindas, prédios maravilhosos, 
fazer grandes obras, meu pai é pedreiro e, por eu ver seu trabalho, criei essa paixão e 
admiração pela profi ssão e decidir queria ser engenheira.

Quando chegou no curso que eu tinha escolhido, fi quei atenta e senti a alegria de 
ouvir o nome sendo citado na rádio como uma aprovada da primeira fase do vestibular 
da Universidade Federal do Pará. Meus pais se encheram de orgulho assim como eu, pois 
me sentia uma vitoriosa e sabia que podia realizar meu sonho. Continuei indo para o cur-
sinho do meu professor, até o momento da segunda fase, que foi mais difícil e cansativa, 
era uma prova realizada em três dias, mais uma vez fi z a prova confi ante, a maratona de 
estudo não havia sido fácil. 

Fiquei, como todos, na expectativa, esperando o dia em que fi nalmente o listão sairia. 
Esse dia demorou e meus nervos quase não agüentavam mais. Enfi m, o jornal anunciou 
que no dia seguinte sairia o tão esperado pelos vestibulandos e familiares, era época do 
carnaval e eu estava em Mosqueiro com toda minha família, parentes e amigos. 

No sábado, na véspera da saída do listão, fui para o show da banda Cheiro Verde 
e dancei o que nunca dancei e nem havia dançado na vida e, no domingo, que seria o 
grande dia, chorei, chorei de tristeza e decepção: eu não passei, essa frase fi cou dias em 
minha mente, me torturando e me machucando. Quando fui ver a pontuação vi que não 
passei por três pontos e fi quei ainda mais arrasada, mas minha mãe, que sempre foi muito 
forte, me convenceu que isso era de se esperar, já que estava saindo de um convênio de 
escola pública, apesar dos dias no cursinho. Lá vi coisas que não me ensinaram na es-
cola, coisas que, mesmo na revisão do cursinho, não entendi e não aprendi, então iniciei 
a segunda batalha.

A segunda batalha 
Aqui continuei minha luta para entrar na universidade e realizar meu sonho compar-

tilhado com meus pais, eles já haviam se decepcionado com minhas irmãs mais velhas, que 
não sei por qual motivo não completaram o segundo grau para fazer vestibular. Assim, eu 
não tinha em quem me espelhar para lutar com todas as minhas forças, porém, minha melhor 
arma foi meu sonho, a ajuda de meus pais e minha vontade de vencer, de ter um futuro melhor, 
uma vida melhor, de ser alguém que realiza coisas, e o curso superior poderia me ajudar a 
conseguir tudo que eu queria e sonhava ter e ser. 
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Quando eu estava no terceiro ano do segundo grau, decidir prestar vestibular pela 
primeira vez. Estudei muito, mas sabia que seria muito difícil passar apenas com o ensino 
publico, mas tentei mesmo assim, me dediquei e fi z a prova, eu já tinha decidido meu curso, 
resolvi continuar tentando a Engenharia.

Naquele ano, não passei na prova por três pontos, fi quei muito triste, pois não podia 
esperar para realizar meu sonho, porém, não foi naquele ano, com apoio de minha família 
continuei a batalha e fui fazer cursinho, seria a segunda vez que faria a prova e estava disposta 
a estudar o que fosse necessário e me dedicar ao extremo. 

Fui estudar em um cursinho popular chamado Projeto Ofi cina para o Vestibular, conhe-
cido como POPV, que funcionava na rua Mundurucus, próximo ao Hospital Universitário 
Barros Barreto. Matriculei-me no período da tarde, e no período da manhã pagava minha 
dependência na escola. 

Pagava 45,00 reais de mensalidade, mas o ambiente era muito desagradável, com uma 
sala comprida, estreita e extremamente quente. As aulas eram super lotadas, com quase du-
zentos alunos em cada sala, não agüentávamos assistir à aula sem estar nos abanando, não 
conseguíamos nos concentrar na aula, com tanto calor que sentíamos. Os professores eram 
alunos da universidade que ainda não tinham se formado, mas eram bons, davam boa aula. 
Depois de alguns meses de muita reclamação de nossa parte, alunos daquele inferninho, 
colocaram ar condicionado nas salas de aula, achávamos que tudo iria melhorar, mas não foi 
assim, pois quase todos os dias, quando estávamos assistindo à aula, a Central de Energia 
do Pará (Celpa) cortava a luz do prédio, por falta de pagamento do consumo de energia. Aí, 
piorava a situação, porque fi cávamos sem ar condicionado e sem luz, assim não podíamos 
ter aula, os professores também se queixavam, porque não estavam recebendo seus salários, 
que estavam atrasados há alguns meses. Eles já não queriam mais dar aulas e nos dias que 
se passavam quase já não tínhamos aula, ou por falta de professores ou por falta de energia 
elétrica.

Com essa situação, eu achava que tudo estaria perdido, que eu não faria mais vestibu-
lar e não realizaria o grande sonho de minha vida, entrar na universidade era tudo o que eu 
queria naquele momento, era meu sonho de vida e dos meus pais. Então, um dos professores 
achou a solução, um amigo seu estava montando um cursinho e nos chamou para irmos para 
lá, e fomos. Esse cursinho se chamava Nova Era, funcionava na Rui Barbosa, próximo ao 
Centro. Lá era bem melhor, salas amplas, com poucos alunos, climatizadas, fi camos todos 
empolgados, alunos e professores, e seguimos na batalha. E as condições seriam as mesmas, 
quem era bolsista continuava com sua bolsa e quem pagava a parcela normal continuava com 
sua condição. Como meu pai estava trabalhando, ele pagava o cursinho normalmente. 

Estudei muito, me dediquei bastante, porém, apesar de todo estudo e dedicação, nesse 
ano novamente fui derrotada na segunda fase do vestibular. Minha mãe, confi ante como eu 
na minha aprovação, preparou a festa, no dia anterior fomos, meu pai, minha mãe e eu, ao 
supermercado e compramos muita comida, carne para churrasco, bebida e muitas outras coi-
sas. No dia do resultado, estávamos todos de ouvidos bem atentos ao rádio, até que passou 
meu curso e não passou meu nome, nenhum de nós teve reação, a desilusão foi total, apesar 
do meu sofrimento, minha mãe fi cou com raiva de mim, ela me achava culpada, e isso me 
machucava ainda mais.

Todos começaram a me olhar estranho e com pena, meus parentes vinham me dar pa-
lavras de consolo, os vizinhos pareciam que riam de mim, e essa situação me deixava ainda 
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mais triste, conferi minha pontuação e, dessa vez, fi quei por meio ponto. Fiquei arrasada e 
entrei em depressão, minha vontade era parar de lutar, parar de querer uma coisa que eu não 
conseguia alcançar, apesar de todos me consolarem, eu não queria mais sofrer, e o sofrimento 
estava me convencendo a abandonar meu sonho e tentar outra coisa na vida, ou até, quem 
sabe, arranjar um emprego em algum lugar.

Fiquei o primeiro semestre inteiro sem fazer nada da vida, apenas com meus serviços 
domésticos em casa, assistia aos desenhos e apenas isso. Depois da ferida mais curada, meus 
pais me incentivaram a recomeçar, principalmente minha mãe, pois naquele período meu pai 
fi cou desempregado e minha mãe, sozinha, mantinha as despesas da casa, do estudo da minha 
irmã mais nova e do meu. Naquela época, ela era diarista, trabalhava em três casas diferentes 
por semana, mas sempre nas mesmas casas, em uma das casas era apenas para lavar e passar, 
minha mãe odeia passar roupa, mas era obrigada, pela situação, a fazer, já nas outras duas 
casas ela fazia serviços gerais e ganhava apenas 10 ou 15 reais pela diária, dependia da patroa. 
E, apesar dessa difi culdade, ela não desistiu de me ver realizando nosso sonho.

O fim da guerra
Fiz um cursinho intensivo em um movimento popular montado pelos melhores profes-

sores da cidade, o chamado MUP. Para alguns, o preço pode até ser considerado barato, mas, 
para minha mãe, o preço de 70 reais pelo cursinho era caro, mas mesmo assim ela trabalhou 
muito, para que eu pudesse realizar meu sonho e ter uma vida melhor no futuro. Meu pai fi cou 
muito tempo desempregado e meu namorado, o mesmo dos 14 anos, ajudou minha mãe a 
pagar o cursinho, cada um deles dava 35 reais e cada vez que eu via a luta da minha mãe pelo 
meu sonho eu tinha mais força para lutar. No período da inscrição para o vestibular, mudei de 
curso, desisti da Engenharia e fi z Ciências Sociais, no vestibular 2003. Nesse ano, me realizei 
e realizei a primeira parte do meu sonho, dei o primeiro passo para um futuro melhor.

No dia do resultado, a alegria em minha casa foi geral. Nesse ano, não agüentei a ansie-
dade e resolvi ir para a universidade ver meu nome lá, fui eu e minha irmã mais nova. Depois 
de muito tempo esperando, começou a sair na rádio e logo depois a notícia de que tinham 
roubado o listão, então voltei pra casa e no meio do caminho vi um rapaz em um carro com o 
listão na mão e pedi para ele ver se eu havia passado. Disse meu nome e curso e ele fez uma 
brincadeira dizendo que não e eu logo disse que não acreditava e ele confi rmou que sim, meu 
nome estava lá e eu vi. Saí correndo com minha irmã para casa, como uma louca, atravessei 
a pista na frente de um carro, um outro garoto até brincou dizendo pra eu não morrer antes 
de entrar de verdade, ele também tinha passado. 

Quando cheguei em casa, fui logo gritando “eu passei”, “eu passei” e, chorando, meu 
pai me abraçou que chegava a me apertar, minha mãe disse que só acreditava se ouvisse no 
rádio. Alguns minutos depois ela ouviu e só assim começou a comemorar, enquanto isso, 
meu pai já tinha comprado uma forma com 30 ovos, me levou para fora de casa e começou 
a quebrar todos em minha cabeça. A festa contagiou a todos, rolou uma churrascada e muita 
bebedeira, ninguém se continha de tanta alegria, todos os meus parentes foram à minha casa 
me prestigiar. 

Meu primeiro dia de aula foi emocionante, não pelas boas aulas que tive, mas sim pela 
emoção que sentir ao entrar na universidade, dessa vez como parte dela, uma estudante.

Hoje, gosto do meu curso, gosto de ver o que conquistei depois que passei na prova, 
gosto de ver o orgulho que minha família tem de mim. Hoje, sou apaixonada pelo meu curso 
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e sei que ele me abrirá portas e me dará muito conhecimento, me dará uma visão da realidade 
que jamais imaginei ter e tenho muitos planos para o meu futuro. 

Faço planos para, quando me formar, fazer mestrado e doutorado, ser uma socióloga 
conceituada, passar meu conhecimento para outras pessoas e poder fazer algo por outras 
pessoas, principalmente no lugar onde moro.  Faltam apenas dois anos para que se concretize 
a segunda etapa do meu sonho. 

Agora, depois de 15 anos, por uma obra da prefeitura, tive que me mudar do local onde 
morava, não sei como será minha vida, mas desejo que essa mudança seja para melhor. Com 
minha família e Deus sempre ao meu lado realizarei todos meus sonhos. Sempre agradeço a 
Deus por ter me dado esta oportunidade, por ter me dado pais que sempre me ajudaram e que, 
apesar de todas as difi culdades enfrentadas, nunca faltei um dia de aula por falta de dinheiro 
para o ônibus. Sei que poderei retribuir seu esforço, com meu esforço. 

Um outro olhar
Josiane descreve a sua história contando desde o início a vida e trajetória dos seus pais, 

a “origem de tudo”, fi lha de trabalhadores e de operária doméstica, que migraram de suas 
pequenas localidades rurais em busca da sorte nas cidades grandes. Uma narrativa pessoal, 
sem a pretensão dos ensaios e análises sociológicas, mas rica de detalhes das falhas e de-
fi ciências do ensino público, do modo de vida das classes subalternizadas: trabalho, renda, 
moradia, sonho de um dia e uma noite de verão, com muita chuva, nas áreas de “invasão”, 
intercalando, ou melhor, intercalando da trajetória de ensino e das vidas sofridas da plebe 
rude, Josiane fala de sonhos que sonhamos juntos e sofrimentos que também sentimos, um 
depoimento emocionante da dura e crua realidade de uma jovem brasileira, paraense, bele-
mense, guamaense, pense...
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Manoel Fonseca dos Santos JuniorSantos Junior11

Confesso que poucas vezes paro para pensar na vida, principalmente no que já aconte-
ceu. Essa vida corrida e programada que adotamos, às vezes não deixa espaço para fazermos 
isso. Uma vez ou outra, algumas lembranças me vêm à cabeça, trazidas por alguma música 
que marcou, por alguma foto ou por meio das histórias que meus pais contam quando ainda 
moravam no interior. Mas são apenas retalhos de um passado de altos e baixos que nem sempre 
gosto de lembrar. Mas, apesar dos riscos, vou lhe abrir uma parte do livro da minha vida e 
contar um pouco da minha trajetória até a universidade e quem sabe um pouco mais.

Talvez a minha história não seja muito diferente da sua, já que na maioria das vezes 
seguimos basicamente o mesmo roteiro do manual de sobrevivência imposto pelas leis naturais 
do mundo do capital, claro que cada um com suas particularidades, limitações e anseios, mas 
todos com o mesmo objetivo: vencer e viver os frutos dessa vitória.

Falar de nós mesmo, às vezes, não é uma tarefa muito fácil, mas vamos lá...
Meu nome é Manoel Jr, sou o caçula dos treze fi lhos de Manoel Fonseca dos Santos 

e de Domingas Rodrigues dos Santos, nasci na cidade de Curralinho, uma pequena cidade 
situada na Ilha do Marajó, a 12 horas de barco de Belém. Lá, eu morei até os quatro anos e, 
por isso, não tenho muitas lembranças desse lugar. Uma das poucas que guardo dessa época 
é a de estar correndo nu e descalço num campo de futebol, lembre-se que eu tinha apenas 
quatro anos, e do dia em que nos mudamos para Belém. 

Meus pais eram agricultores, trabalharam parte de suas vidas na roça, plantando e colhen-
do o que a natureza proporcionava. Eles não tiveram a oportunidade de estudar, mas meu pai 
aprendeu a ler e escrever por conta própria. Minha mãe, infelizmente, não teve a mesma sorte. 
No entanto, os dois decidiram dar a todos nós o que não tiveram por circunstâncias da vida.

 Eles deixaram a roça e tudo o mais no rio Canaticu, afl uente do rio Pará, interior de 
Curralinho, onde moravam e foram para a cidade, onde poderiam “mandar ensinar a todos”. 
Mas lá também o ensino era bastante atrasado. Sendo assim, quando alguns dos meus irmãos 
terminaram o ensino fundamental, precisaram ir para Belém. Os que vieram primeiro, além de 
estudar, começaram a trabalhar. Alguns anos depois, mandaram nos buscar. Meus pais viram 
aí uma oportunidade de todos nós termos acesso à educação e, mais uma vez, largaram tudo 
que já tinham construído para que fôssemos “ensinados”, como ele mesmo dizia.

A chegada
Para chegar a Belém, enfrentamos muitas difi culdades. Tivemos que viver uma das 

maiores aventuras das nossas vidas. A embarcação em que viajávamos se chocou com uma 
pedra em frente a uma cidade chamada Ponta de Pedra. Os salva-vidas não foram sufi cientes 

1 Estudante do Curso de Letras – UFPA / Campus Belém.



Universidade Federal do Pará     179     

para todos. Meus pais, meus dois irmãos e eu fomos uns dos que fi caram sem. Todo mundo 
correu apenas para um lado do barco, que, aos poucos, ia virando. O desespero era geral. Minha 
mãe encontrou dois botijões de gás e deu para que meus irmãos se agarrassem. Meu pai me 
colocou no ombro de um dos meus irmãos e disse que iria nadar até a praia com a minha mãe, 
caso não conseguissem, era para meus irmãos continuarem. Quando já estávamos entregando 
a alma para Deus, acho que Ele teve piedade das dezenas de pessoas que estavam naquele 
barco, a maioria crianças e idosos, e enviou uma balsa e um outro barco para nos resgatar. 

A viagem, que era para durar 12 horas, durou uma semana. Ninguém sabia onde estáva-
mos. Meus irmãos que já estavam aqui esperavam todos os dias pela embarcação e por notícias 
nossa. Enquanto nós esperávamos o barco ser consertado para continuarmos a viagem. Uma 
semana depois, chegamos à “terra prometida”, cansados e famintos, mas transbordando de 
felicidade por nos encontrarmos vivos e juntos novamente. Tudo era estranho e fascinante ao 
mesmo tempo. Deixamos tudo para trás. Tínhamos que recomeçar do zero, pois vendemos 
tudo o que tínhamos para vir embora.

Um novo mundo
Fomos morar na rua Lauro Sodré, num bairro chamado Terra Firme, que não entendia 

por que tinha esse nome, já que era quase todo alagado. As ruas eram pontes de madeira que 
se cruzavam entre as casas em volta. Não havia iluminação e nem saneamento. Só depois de 
alguns anos a prefeitura começou a substituir as pontes por aterros e a colocar lâmpadas nos 
postes, pois o terreno pertencia à Universidade Federal do Pará. Durante algum tempo, as 
gangues ditavam as leis: depois das 9h, ninguém saía. Vivíamos em meio ao medo e à inse-
gurança, sem entender direito o que estava acontecendo. Aos poucos, fomos nos adaptando 
à nova realidade, sem deixá-la nos moldar. 

Morei quase 20 anos nesse endereço. Minha casa fi cava atrás da casa do meu irmão. 
Depois nos mudamos para uma casa ao lado da dele. Quando começamos a construir a 
primeira casa, era só um pequeno quarto que mal dava para todos nós. Não tinha lugar para 
todas as redes e, por isso, alguns tinham que dormir em esteiras em cima do assoalho. As 
esteiras também serviam para fechar a porta e as janelas. Aos poucos, fomos aumentando o 
pequeno quarto até fazermos uma casa bem grande. Mas queríamos uma casa bem perto da 
rua e um dia compramos a casa ao lado do meu irmão, onde moramos apenas uns três anos.

Cresci e vivi da minha infância até parte da minha juventude nesse endereço. Lembro 
que jogava bola na rua, escondido de minha mãe, pois ela não gostava que eu fi casse na rua, 
devido à violência e às más companhias. Mas quando a gente é criança é melhor nem proibir. 
A bola era minha única diversão. Quase não saia de casa. Os poucos amigos que tinha eram 
os que jogavam bola comigo.

O começo
Quando comecei a estudar, tinha apenas cinco anos de idade. Primeiro, fui matriculado 

num centro comunitário que funcionava como creche, já que a idade mínima para entrar na 1ª 
série nessa época era de oito anos. Com oito anos, fui matriculado na escola estadual de ensino 
fundamental Brigadeiro Fonte Nelle, que naquela época era considerada uma das piores do 
bairro, pois não tinha uma boa infra-estrutura para comportar todos os alunos. Algumas salas 
chegavam a funcionar com quase o dobro de alunos. Não havia cadeiras e nem salas para 
todos. Os professores faziam o que podiam, mas não conseguiam atender a todos e a maioria 
quase fi cava sem aula, porém, esses professores não desistiram de mudar aquela situação e 
hoje a escola passou a ser referência no bairro, ganhando até prêmios da UNESCO. 
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No entanto, naquela época, quase que somente os sem opções estudavam na escola. 
A maioria era integrante de alguma gangue e isso fazia da escola um campo de “concentra-
ção”. As brigas entre as turmas eram freqüentes. No decorrer do tempo, essas brigas foram 
fi cando mais violentas; e não importava mais se era ou não integrante de alguma gangue, 
de qualquer jeito você estava sujeito a apanhar, reagindo ou não. Então preferi reagir. E um 
dia me envolvi numa briga junto com alguns colegas de turma na hora da merenda e joguei 
um prato de feijão quente na cara do líder de uma gangue. Enquanto ele se retorcia de dor, 
corremos em direção ao portão para sair da escola, mas estava fechado e eles alcançaram a 
gente e travamos uma briga que foi parar na diretoria. 

Fui suspenso e ameaçado de expulsão, caso me envolvesse em outra briga dentro da 
escola. Por algum tempo fui perseguido por aquela gangue e uma vez quase fui esfaqueado 
em outra confusão, só não fui porque o rapaz que estava com a faca estava com mais medo 
do que eu. Depois do ocorrido, procurei não me envolver mais em nenhuma confusão. Os 
integrantes da gangue foram expulsos e eu pude estudar em paz.

Não aprendi muita coisa boa nessa escola, mas vivi muitas lições de vida e construí 
muitos muros em minha volta me fechando num mundo frio e vazio. Quase não tinha amigos. 
Não gostava de conversar com ninguém e nem de estar perto de muita gente. Por isso, as 
pessoas não se aproximavam muito de mim. 

Durante muito tempo vivi assim, até conhecer, na quinta série, uma menina chamada 
Enairien. Foi difícil resistir a tantos encantos. Enquanto todos me olhavam com indiferença, 
ela me olhava de outra maneira. Eu não fazia nada para agradar a ninguém e já não pensava 
no futuro. Mas ela foi aos poucos quebrando os muros. Um dia, depois de três anos, eu de-
clarei o que sentia. Ela sorriu e disse: “Quando você se formar, a gente namora”. Formar-me? 
Eu nem pensava em terminar o ensino fundamental. Mudamos de escola e ela disse que nos 
encontraríamos na universidade. Aceitei o desafi o.

 Além disso, antes de terminar o ensino fundamental, dois acontecimentos marcaram 
muito a minha vida. Um dos meus irmãos começou a “beber” e, junto com o álcool, vieram 
os problemas e, para completar, ele engravidou a fi lha do vizinho que menos gostava de nós. 
De vez em quando, ele se envolvia em brigas e envolvia a gente também. Um dia, ele foi 
passar um tempo em Curralinho, mas não voltou, morreu afogado depois de cair de porre 
do toldo de uma embarcação. A notícia da morte dele mexeu tanto com a minha família que 
eles viajaram e esqueceram minha irmã e eu dormindo dentro de casa. Quando acordamos, 
não havia ninguém. 

Durante algum tempo as coisas se descontrolaram, mas, graças a Deus, nos estabiliza-
mos novamente. Porém, um ano depois, meu pai foi atropelado por um carro quando estava 
indo trabalhar. Todos os dias ele saia a pé de casa até a universidade Federal do Pará, onde 
trabalhava como servente. Nesse dia, um motorista alcoolizado o atropelou covardemente, 
deixando-o em estado muito grave, quase o perdemos. Mas Deus lhe deu uma segunda chance. 
Ele se recuperou, mas fi cou com seqüelas que o impediram de voltar ao trabalho. E como 
ele sempre dizia “Não podemos deixar o barco parar, quando eu não poder mais empurrar, 
vocês terão que fazer isso”. 

As palavras de meu pai resumiam o que deveríamos fazer dali em diante. Isso tudo me 
fez repensar a maneira como estava levando a vida e lembrar dos esforços que meus pais 
faziam para que nós concretizássemos o sonho de “mandar nos ensinar”. E foi a partir daí que 
resolvi pensar de novo nos estudos e no que eu queria ser. Decidi fazer Ciências Biológicas, 
já pensando em fazer vestibular para Medicina.
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Nessa época, eu estava na quinta série e, até então, só estudava. Precisei trabalhar, pois 
era meu pai quem me davam as coisas. Não sabia fazer quase nada, mas estava disposto a 
aprender e, por isso, comecei pela feira matando e vendendo frango, frutas e legumes. Depois 
aprendi a fazer sandálias, sapatos, desenhar e abrir letreiros. Passei a fazer faixas e a escrever 
nomes de restaurantes e bares, vendi bombons, coxinhas e chopp na rua até conseguir um 
emprego em uma farmácia, na qual fi quei apenas três meses. 

Nesse período, conheci muitas pessoas e fi z muitas amizades, com jovens e adolescentes, 
que em sua maioria não tinham nenhuma perspectiva de vida. Meus velhos amigos passaram 
a usar drogas e alguns roubavam para se manter. Quase nenhum estudava. Tentava incenti-
vá-los, mas a “vida fácil” era mais atraente. Algumas vezes, levado pela tentação, cheguei a 
fazer pequenos furtos com eles em algumas padarias, mas foram bem pequenos e espero que 
Deus tenha me perdoado por isso. 

Logo vi que aquilo não era para mim. Infelizmente fui a exceção, não a regra. A maioria 
deles não conseguiu sair. Dos amigos que fi z nessa época, poucos não se perderam nesse meio. 
Alguns tentaram estudar e terminaram o ensino fundamental, já os outros enveredaram para 
caminhos ilícitos, os que conseguiram sair ainda vivem, mas os que não conseguiram foram 
mortos pela polícia ou por outros marginais. Graças a Deus, apesar das infl uências do meio, 
sempre busquei com justiça e dignidade tudo o que sonhei e sonho. 

 Quando saí do emprego na farmácia, minha mãe, um dos meus irmãos e eu vendemos 
churrasquinhos todos os dias, em frente da casa, durante dois anos para ajudar nas despesas. 
Todos os dias, acordava bem cedo para poder comprar a carne que chegava quase de ma-
drugada e, como havia muitos churrasqueiros, somente os primeiros conseguiam “pegar” a 
carne. Depois disso, ainda tinha que ir cortar bambu para fazer o espeto.

Quando terminei o 2o grau, estava com 18 anos. Comecei então a fazer o cursinho 
preparatório para vestibular. Nessa época, consegui um emprego na prefeitura e não foi mais 
preciso vender churrasquinho. Trabalhava oito horas por dia (de manhã e à tarde) e à noite 
estudava. Tentei quatro vezes o vestibular para Letras, na UFPA, até ser aprovado.

Nesse período, conheci uma garota, pela qual me apaixonei perdidamente. Acabei esque-
cendo de tudo o que buscava e me dediquei exclusivamente a essa paixão. Resultado: perdi o 
emprego, os amigos, os estudos e a minha dignidade e quase perco minha família. Só depois de 
três anos foi que percebi o estúpido erro. Ela me trocou por outro e me deixou numa situação 
muito difícil. Mas decidi recuperar tudo o que ela me fez perder. Ergui a cabeça, segurei na 
mão de Deus e lutei com todas as forças para fazer isso. Comecei a estudar novamente. Mudei 
de área, agora decidi seguir os passos do meu irmão e resolvi ser professor. 

Na primeira vez em que fi z o vestibular, desmaiei em cima da prova de redação e fi quei 
reprovado. Já as duas seguintes nem da primeira fase consegui passar. Porém, a quarta vez foi a 
mais marcante. Durante todo o segundo semestre daquele ano, me dediquei quase que exclusiva-
mente ao estudo. Passei a trabalhar apenas no horário da manhã e estudava à tarde e à noite. 

Tinha que fazer o melhor que eu podia para conseguir a aprovação, pois caso não conse-
guisse tentaria a vida em outro lugar e de outra maneira. E, além disso, a aprovação signifi caria 
o começo da conquista, o divisor de águas e uma forma de retribuir os esforços dos meus pais 
e do meu irmão, pois, quando nem eu acreditei em mim, eles acreditaram. Quando chegou o 
mês que seria realizada a prova, meus supervisores, Dr. Robson e a enfermeira Nazaré, me 
dispensaram totalmente do trabalho que fazia, para que eu apenas estudasse. Tudo estava 
ocorrendo perfeitamente, graças a Deus. Porém, na segunda-feira da semana que antecedia 
a primeira fase do vestibular da UFPA, uma dor no meu abdome me levou à sala de cirurgia 
do Pronto Socorro Municipal para fazer uma operação de apêndice. 



182     Caminhadas de universitários de origem popular

Acordei na terça-feira sem acreditar no que estava acontecendo. A anestesia ainda esta-
va na minha coluna e eu não mexia as pernas. Meu irmão Wando estava me acompanhando 
e me disse o que aconteceu. O médico entrou e perguntou se estava tudo bem. A primeira 
coisa que eu perguntei para ele era se daria para fazer a prova e ele disse que vestibular tinha 
todo ano. Pedi a Deus que me deixasse fazer aquela prova nem que fosse a última coisa que 
eu fi zesse na vida. Minha família tentou fazer com que a UFPA passasse a prova no PSM, 
porém, não conseguiram. Perguntei ao médico quando eu poderia sair e ele disse que se eu 
conseguisse andar até quarta ele me daria alta. Então pedi para meu irmão me ajudar a andar 
e forçamos a alta.

No PSM, conheci o seu Amadeu, um senhor alegre que esperava uma vaga para ser 
operado de hérnia de disco na coluna. Ele não andava devido a isso, por isso tinha que ser 
carregado quando precisava se deslocar para fazer alguma coisa. Na terça-feira, ele acordou 
bem cedo e conversou com todos que estavam naquela sala. Planejou uma festa num fi nal 
de semana quando a gente saísse dali. Disse que faria tudo o que não fez quando fi casse 
bom. Estávamos conversando, quando ele teve uma parada cardíaca bem na nossa frente. 
Os médicos tentaram de tudo, mas não conseguiram reanimá-lo. Aquilo me fez querer sair 
mais depressa e, ao mesmo tempo, me fez refl etir sobre a fragilidade da vida e de o quanto é 
importante aproveitar bem todos os momentos.

Na quarta-feira, fomos liberados, mas a anestesia ainda estava na minha coluna e 
provocava uma dor quase que insuportável na minha cabeça, quando eu fi cava de pé. Até 
sábado a dor ainda continuava com a mesma intensidade e, no domingo, não teve jeito, tive 
que fazer a prova assim mesmo. Não podia fi car sentado por muito tempo devido à cirurgia. 
Passei muito mal durante quase todas as cinco horas de prova. Porém, a vontade era maior 
do que a dor e por alguns instantes chegava esquecê-la. 

Quando saiu o resultado da primeira fase, quase nem acreditei que meu nome estava 
lá. Então, apostei tudo que tinha na minha preparação. Larguei até meu emprego e me de-
diquei de corpo e alma nos estudos. Meus pais estudavam junto comigo. Minha mãe fi cava 
acordada, a noite inteira, fazendo lanche para mim. Às vezes, fi ngia que estava dormindo 
para que ela fosse também dormir. Mas todo sacrifício valeu a pena. No dia em que saiu o 
listão dos aprovados, eu acordei bem cedo e rezei quatro vezes o Pai Nosso e o Salmo 125, 
pois todas ás vezes antes de estudar rezava essas orações e, como aquela era a quarta vez que 
estava fazendo o vestibular, fi z essas orações antes de ouvir o resultado que estava previsto 
para sair às 9 horas. 

Fui à feira comprar o almoço para ver se controlava a ansiedade. Quando estava voltando, 
avistei de longe meu irmão e minha irmã com ovos e pistolas nas mãos. Nessa hora, nem sei 
por onde foi parar o frango que trazia para o almoço. A primeira coisa que fi z foi olhar para o 
céu e agradecer a Deus. Depois, saí correndo para abraçar meus irmãos e, em seguida, meus 
pais. Por alguns instantes, algo indescritível me dominou: não sentia meus pés no chão, não 
sabia se corria, gritava ou abraçava todo mundo que estava ao meu redor. 

Aos poucos chegaram meus outros irmãos e amigos e não demorou muito para me 
cobrirem de ovos, tintas, lama e sei lá mais o quê. Em alguns segundos, não tinha mais ca-
belo. Eu havia sido aprovado na Universidade Federal do Pará. Olhei para o meu pai, minha 
mãe e meus irmãos e vi nos olhos deles o mesmo orgulho e felicidade que transbordava nos 
meus. Aquilo não tinha preço. Cumpri, junto com todos eles e com Deus, mais uma etapa de 
meus objetivos. Deus honrou o que disse também no salmo 125: “Os que confi am no Senhor 
nunca são desamparados”.
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Quando ingressei na universidade, lembrei de tudo que vivi e passei até chegar lá. E vi 
que a luta não havia terminado, ao contrário, estava apenas começando. Mas tinha certeza 
de uma coisa, minha vida mudaria por inteira. Os primeiros dias como calouro me fi zeram 
quebrar a imagem idealizada que tinha da universidade. Achava que encontraria um lugar 
igual aos que via nos fi lmes. Frustrei-me com a realidade que vi, uma universidade sucatea-
da, alguns professores descompromissados, outros desmotivados. Mas rápido me adaptei e 
procurei fazer o meu melhor, independente das condições. 

Assim, as oportunidades foram aparecendo: ganhei uma bolsa para fazer parte de um 
projeto que tem como um dos objetivos melhorar a situação dos estudantes oriundos das 
camadas populares dentro e fora da universidade e criar mecanismos para possibilitar oportu-
nidades para os que queiram entrar. Vi nesse projeto uma forma de ajudar aos que lutam para 
vencer as lutas contra toda forma de impedimentos sociais, políticos e econômicos impostos 
por esse sistema injusto e desigual implantado no mundo inteiro.

Fui chamado para trabalhar em vários cursinhos, entre eles um comunitário que já ajudou 
dezenas de jovens carentes a chegar à universidade. O dinheiro da bolsa me ajuda a pagar as 
despesas com livros e apostilas. Aos poucos vou construindo o meu espaço sem esquecer da 
minha raiz e do meu compromisso social e humano e que, se Deus quiser, irei cumpri-los, 
assim como Ele cumpriu suas promessas comigo. 

Hoje, graças a Deus, estou aqui, contando a minha história. Espero que ela sirva de exem-
plo para quem quer que esteja lendo. De uma coisa podemos ter certeza: quando você acredita 
em Deus e em você, não há difi culdade capaz de impedir a realização dos teus sonhos. 

Um outro olhar
“Os que confi am no Senhor nunca são desamparados”. Manoel Júnior, caçula, dos 13 

fi lhos do Sr. Manoel Francisco dos Santos e de Domingas Rodrigues dos Santos; com quatro 
anos de idade sobreviveu a um naufrágio quando veio de Curralinho, na ilha do Marajó, a 12 
horas de barco de Belém. Na adolescência, livrou-se das gangues nas ruas e na escola, não 
se acovardou diante da violência e nem se entregou a drogas, furtos e roubos; a “vida fácil”, 
era mais atraente, mas não atraiu o Júnior, que preferiu perder as brincadeiras na adolescência 
trabalhando.

Periferia de Belém abandonada à própria sorte e à violência, onde cerca de 79% dos 
adolescentes e jovens se encontram fora da escola e sem trabalho, campo (fértil) e caminho 
curto para a penitenciária, hospital, cemitério. Ver o pai, que sempre empurrou o barco, ser 
atropelado e quase morto, por um motorista embriagado, não é nada animador, preparar-se 
várias vezes para enfrentar o vestibular e levar pau não é incentivador e, na véspera de uma 
outra tentativa para uma vaga na tão sonhada universidade, fazer uma cirurgia de emergên-
cia indo parar no Pronto Socorro Municipal, acordando dias depois e ainda sobre o efeito 
de anestesia, pular a primeira fase ou obstáculo do vestibular, tudo isso junto, e algo mais, 
é para quem tem fé, a re-ligação com uma força que os materialistas e oposicionistas tratam 
como o “ópio do povo”. É onde o povo se segura e vai... A consciência de classe é algo que 
só a consciência cultural pode abordar e compreender.

“Os que confi am no Senhor nunca são desamparados”, principalmente se o Senhor de 
si não desampara a si mesmo, nem a sua origem de classe, caboclo do Marajó.
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Rosinete Corrêa Maciela Maciel11

A formação de uma família
Os pais
Antes de falar de mim, é preciso que se conte um pouco daqueles que são a base so-

ciocultural e fi nanceiro de toda uma sociedade, ou seja, a família, nesse caso, a minha. Para 
começar, meus pais nasceram em Bragança, uma cidadezinha do interior que fi ca na região 
do Salgado, local próximo do mar, no qual a base econômica da época era o roçado e a pesca. 
Eles nasceram precisamente na Vila de Tracuateua, hoje município. Ambos são fi lhos de 
pessoas da terra, ou seja, de trabalhadores rurais, sendo que papai, por ser um dos herdeiros 
de uma pequena propriedade rural, tinha uma condição melhor do que mamãe.

Papai é o terceiro de seis fi lhos de Maria (minha avó). Morou em Tracuateua até os 
dezoito anos, quando veio para Belém e estudou até a quinta série; é padeiro, profi ssão que 
aprendeu com meu tio Juvenal e que exerce até hoje.

Mamãe mal completou a primeira série do fundamental, pois trabalhava na roça e quando 
veio para Belém começou a trabalhar em casa de família, que não lhe deu oportunidade de 
estudar, além de dizer sempre o seguinte: “Sou burra e cabeça dura para os estudos” (hoje 
em dia ela não pensa assim e voltou a estudar).

Eles se conheceram na casa onde ela trabalhava como doméstica e ele como padeiro, já 
que os donos da casa tinham uma padaria. Se conheceram de uma forma um pouco estranha, 
mamãe estava lavando roupa e papai estava no pátio do alojamento (lá tinha um alojamento 
para os funcionários solteiros da padaria). Papai fez uma brincadeira que ela não gostou e, 
de cabeça quente, jogou uma cuia cheia de água nele. Após esse episódio, eles começaram 
a conversar e mais tarde namorar.

O casamento surgiu após uma noite em que ela se entregou a ele, pois ele duvidava 
de sua virgindade. Depois disso, com medo que ela pudesse ter fi cado grávida, ele resolveu 
assumir sua responsabilidade e amigaram-se. Foi dessa forma que ocorreu a união de meus 
pais, que até hoje vivem juntos, apesar de todos os problemas que tiveram.

Dessa união meio às avessas, nasceram três meninas, eu e minhas irmãs mais velhas, 
Rosangela e Rosiane, todas estudaram em escolas públicas e estão na universidade.

Um pouco mais da estrutura familiar
Minhas irmãs
Como já disse, da união de meus pais nasceram a Rosangela, a Rosiane e a Rosinete. 

Rosinete sou eu, Rosangela, minha irmã mais velha, tem 33 anos e eu a admiro muito, pois 

1 Estudante de Filosofi a – UFPA / Campus Belém.
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sempre soube o que quis e o único deslize foi ter casado cedo, para ter mais liberdade (de todas 
as fi lhas ela era a que tinha mais liberdade de fazer o que quiser, só ela não reconhecia isso). 

Mana, como é chamada carinhosamente, cursou a ETFPa, no curso de Edifi cações, fez um 
ano de cursinho e passou no vestibular em Engenharia Civil. Fez mestrado em Geofísica e hoje 
mora na Bahia, terminando seu doutorado em Geofísica. Tem um fi lho daquele casamento que 
comentei e que mora com ela, pois seu casamento acabou há uns sete anos, e a minha admira-
ção vem daí, apesar das brigas na justiça com o ex-marido, pela guarda do fi lho, ela nunca se 
deixou abalar emocionalmente. Estudou e concluiu seu mestrado, além de passar na prova de 
doutorado, nesse período de divórcio, ou seja, ela conseguiu tudo com determinação.

A Rosiane é carinhosamente chamada de maninha, também fez ETFPa, curso de Agri-
mensura, que ela escolheu só pelo trabalho em campo, em outras palavras, só pelas viagens 
que faria, pois ela pretendia mudar para Comunicação, mas gostou tanto do curso que con-
tinuou até o fi m. Após o termino do curso, ela fez vestibular para Veterinária e não passou, 
fi cou cinco anos sem tentar e, como após esse período ela conseguiu isenção, fez vestibular 
para Letras e passou. A festa não foi lá muito grande, porém, ela fi cou muito emocionada, 
pois não pensava que pudesse passar depois de anos sem estudar muito.

Atualmente, ela trancou o semestre devido a uma viagem que fez, paga por uma amiga 
que mora na França, e continua por lá, com o visto de permanência para oito meses, indo em 
reunião para conseguir fi car por mais um ano.

Ela também é admirável, calma, brincalhona e “pau para toda obra”, sabe como con-
quistar seu lugar no mundo ou melhor na França. Era com ela que eu me dava muito bem, 
apesar de seis anos de diferença, saiamos juntas, conversávamos horas a fi o e gostávamos 
quase das mesmas coisas, em outras palavras, nos dávamos bem. Essas são as minhas irmãs 
e um pouco de minha família

Agora, eu
Nascimento e vizinhança
Nascida sob o signo de Touro, vim ao mundo no dia vinte e seis de abril de mil novecentos 

e noventa e nove, às dezessete e trinta horas, sendo a última tentativa de meus pais em ter um 
fi lho, pois após meu nascimento descobriu-se que mamãe tinha, se eu não estiver enganada, 
miomas em um lado das trompas e fi cando com o outro lado também comprometido, o que 
difi cultaria a geração e o nascimento de uma criança saudável como eu.

Nasci e morei na Rua Vinte e Cinco de Junho, no bairro do Guamá. Um bairro de pessoas 
de renda baixa, mas de caráter confi ável, pelo menos os mais velhos. Nunca fui santa, mas 
também não fui nenhum demônio, brincava na rua como toda e qualquer criança, a diferença 
é que fui sempre muito calada e até bobinha. Mas me divertia na rua ou então em casa vendo 
televisão, não lia por não saber, mas vontade tinha.

Nas brincadeiras de rua, eu sempre me machucava, saía toda ralada e ferida, mas me 
divertia. Lembro que caí de um monte de entulho e feri meu joelho, enfi ei o pé numa tábua 
com pego e, a última, quebrei o braço pulando o muro do vizinho. Esse acontecimento fez com 
que eu não mais brincasse na rua, porém, como minha vovó era viva na época e morava ao 
lado, eu fugia para casa dela e numa dessas fugas caí na vala, bati com a testa em um tronco 
de árvore e um caco de vidro entrou em meu pé, ou seja, me machuquei muito. Acho que 
foi aí que resolvi (inconscientemente) não mais brincar na rua, o que me afastou da minha 
vizinhança. Hoje em dia eles me acham metida, orgulhosa e outro adjetivo nada belo.
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Na época de minha infância, a rua era calma, o único barulho durante o fi nal de semana era 
a molecada correndo e gritando, não havia muito assalto, nem muita bebedeira. Atualmente, isso 
ocorre com mais freqüência e o que é pior, meus vizinhos possuem aparelhagem (para quem não 
sabe, são várias caixas de sons potentes) ou então carros equipados com sons de abalar e tremer 
a terra e, nos fi ns de semana, eles colocam para tocar a todo vapor, parecendo que estou em uma 
casa noturna, numa danceteria, apesar de estar em minha própria casa, em outras palavras, é um 
inferno. Bem, assim é minha vizinhança no local em que nasci e moro até hoje.

Visão atualizada dos acontecimentos passados
Jardim de infância – O começo de tudo
Lembrando minha vida quando criança, percebi algo anormal comigo, como comecei 

a estudar após minha quebra de braço, meu primeiro dia de aula não nada animador, pois me 
sentir um peixe fora d’água. Não sabia o que fazer, como agir, só sabia fazer uma coisa: fi car 
quieta, calada só observando tudo ao meu redor, sem nada compreender e só hoje percebendo 
tudo de errado.

Bem, meus estudos começaram em uma escolinha, chamada Passinho Inicial, localizada 
no bairro do Guamá, na periferia de Belém. Nesse colégio, aprendi a ler e escrever e fui obri-
gada a ter um convívio com pessoas estranhas. Lembro-me que no primeiro dia de aula achei 
tudo estranho, para começar a sala de aula estava cheia e todos os alunos estavam fazendo a 
maior algazarra, fazendo com que a sala parecesse uma feira livre, coisa que odiei.

A professora, que parecia legal, nos tratava bem, mas dava regalias para alguns alunos, 
principalmente aos que lhe davam presentes quase todos os dias. Bom, não liguei para esse 
fato, pois como criança eu era muito inocente e bobinha e achava muito normal. Depois de 
anos, percebi que a atitude e o comportamento dela estavam errados, mas naquela época eu 
não liguei, fi cando em meu canto sem chamar a atenção de ninguém. Talvez por isso eu tenha 
criado um mundo à parte, perfeito e sem problemas, ótimo para viver.

Paralelo a esse mundo de fantasia estava o mundo real, com a professora interesseira e 
crianças que muitas vezes eram cruéis com os colegas. Tirado o lado ruim e a decepção com 
uma infância nada divertida em uma escola, o que eu mais gostei naquela época foram as 
festas promovidas pelo colégio, onde havia muita música, docinho e salgadinho, que eu comia 
horrores. Não gostava muito das festas juninas por ter que vestir aqueles vestidos cheios de 
babados que eu não gostava, preferia calça comprida, bermuda e roupas desse gênero. Assim 
era o meu jardim de infância, pelo que pude recordar.

Continuação da vida na escola – 1ª à 4ª série
Nesse período, uma parte foi passada em um colégio chamado Externato Batista, que me 

deixou má impressão, pois foi lá que sofri o que eu chamo hoje em dia de primeira humilha-
ção e que, na época, eu achei normal e não falei nada para meus pais (eu sempre fui distante 
deles). Esse acontecimento ocorreu no dia em que minha professora não pôde ir trabalhar e 
a diretora dividiu a turma e espalhou pelas outras salas.

Nesse período, eu possuía muita difi culdade com os números, e só minha professora 
para ter paciência, é ai que começa minha má impressão, pois na sala em que fi quei a tarefa 
do dia era escrever de 1 até 2000, porém, eu escrevia bem de 1 até 1000, passando disso eu 
escrevia 10001, 10002, e assim por diante, não sabia que tinha que diminuir um zero, para 
formar o número correto.
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A professora olhando meu caderno e vendo meu erro, chamou minha atenção, mas 
não de uma forma calma e particular e sim gritando, berrando, me chamando de burra e me 
comparando com uma colega que tinha feito tudo certo, isso na frente de toda sala de aula e 
para todos escutarem.

Isso para mim foi terrível e inibidor me fazendo fi car mais isolada que já era. Mas tirando 
essa professora, o resto era bom, tínhamos uma boa merenda (gostava do mingau), tive umas 
professoras legais, que me faziam esquecer por um breve momento aquela humilhação.

Estudei no Externato até a terceira série, quando passei para o Frei Daniel, um colégio 
público estadual, onde saí um pouco do meu isolamento, pois conversava com meus colegas 
e brincava na hora do recreio, o que mais gostava era da merenda que parecia um almoço. 
Porém, nem tudo são fl ores, encontrei uma professora que fez o mesmo que aquela professora 
do Externato. 

Eu tinha faltado à aula por ter ido a uma consulta médica e perdi a explicação de mul-
tiplicação, no dia seguinte houve uma atividade de fazermos a tabuada de multiplicação por 
cinco. Como a professora resolveu passear, eu pedi ajuda para uma colega e, nos momentos 
fi nais da explicação, ela apareceu e viu minha colega falando comigo sobre a tabuada de cinco, 
fi cou furiosa e brigou conosco. Como minha colega explicou o que estava acontecendo, ela 
olhou para mim e brigou, berrou, me chamando de burra e lerda para a sala toda escutar. Na-
quele momento, fi quei com bastante raiva e planejei a morte dela, após uma pequena tortura 
do tipo cortar seu dedo mindinho e jogar óleo fervendo em cima dela. Porém, após passar 
a raiva, fi cou apenas a sensação de humilhação e impotência, escondendo esse episódio de 
todos lá de casa.

Porém, tive momentos ótimos lá, uma professora que incentivava os estudos, era calma 
e compreensiva com todos e nos incentivou a fazer o teste de seleção do colégio Madre Zarife 
Sales, no qual estudei até a oitava série.

Madre Zarife Sales
Mais libertação do isolamento
Como fi z o teste de seleção e passei, cursei o resto do meu ensino fundamental lá, co-

nheci pessoas legais, professores que não humilhavam e explicavam quando o aluno pedia. 
Esse colégio era e é comandado pelas irmãs da Congregação do Puríssimo Sangue.

Foi lá que li um livro maravilhoso que fez com que eu voltasse meus olhos muito mais 
para a leitura, mas não tanto assim, pois, como eu estava na adolescência, meus olhos se 
voltaram para aquele que seria meu primeiro namorado, mas não entraremos em detalhes de 
minha vida particular.

O importante é que eu me interessava pelos estudos e saí de meu isolamento, pois fi z 
alguns amigos, não para a vida toda, mas pelo menos para tirar a impressão negativa do 
jardim de infância. E os professores que conheci e que eram super legais com todos, pelo 
menos de minha sala, me fi zeram ver que nem todos são iguais como aquelas duas coisas do 
meu fundamental menor.

Bom, foi nesse colégio e devido à insistência de minha mãe que fi z minha Primeira 
Comunhão. Não queria, pois nessa época o meu afastamento da religião era total e a minha 
descrença em um Deus, transformador de tudo e todos (não me pergunte como começou 
isso, pois não sei, quem sabe por nunca ser ligada em religião e crença). Fiz todo o processo 
e fi z a Comunhão.
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Minha passagem pelo Madre não tem nada de interessante e traumatizante, foi de certa 
forma tão bom que eu não tenho palavras para explicar minha convivência lá.

Ensino médio
Novas situações, novos amores e novos amigos
Como meu processo de afastamento do isolamento tinha praticamente se iniciado no 

Madre, ele continuou no Paes de Carvalho, um colégio bem concorrido de todos os de ensino 
médio. Para estudar nele e em outros como o Cordeiro de Farias, era preciso passar em um 
teste de seleção conhecido como vestibulinho (hoje em dia, esse processo não existe).

No dia da inscrição, fui para o Paes de Carvalho, com uma colega, fazer a inscrição. 
Precisava escolher um colégio, só não sabia qual, e conversando com minhas irmãs elas me 
indicaram o Souza Franco. Mas no dia de inscrição nesse colégio, na hora de preencher o 
formulário, esqueci onde fi cava tal colégio, me desesperei e o que era pior, não lembrei de 
nenhum outro colégio, só do Paes fazendo com que minha escolha fosse lá. Pois bem, fi z a 
prova, passei e comecei a cursar o ensino médio em março de 1997, terminando em 2000.

Minha passagem por lá não foi nenhum desastre, mas também não foi um mar de rosas, 
já que rosas têm espinhos. O primeiro dia de aula foi para mim como para todos diferente, 
pessoas desconhecidas, professores desconhecidos e tudo o mais de um novo colégio para 
uma pessoa como eu, meio fechada para o mundo.

Tivemos aquelas apresentações de sempre, cada um falando seu nome e um pouco de si, 
cada professor falando seu método de trabalho e de sua pessoa, e assim por diante, intervalo 
onde todos se conhecem e todo o resto sem muitas modifi cações.

Não fi z amizade no primeiro dia, mas tudo bem depois de um mês todos se conhecem. 
Depois desse período de um mês, foi que se formaram grupinhos por afi nidade, eu tinha o 
meu, éramos cinco meninas: Carol, Roberta, Francineide, Francilene e eu. Éramos insepa-
ráveis, todos os trabalhos em equipe fazíamos juntas, difi cilmente separadas. Isso durou até 
o fi nal do terceiro ano, com algumas modifi cações do tipo a saída de Roberta por ela mudar 
de turma, pois no ano de 1997 o ensino médio era dividido por áreas e o Paes tinha CB e 
CH e ela queria CH para poder fazer Direito no vestibular, já que também a prova era por 
áreas. Com a saída dela, o grupo em sala de aula fi cou desfalcado, mas na hora do intervalo 
estávamos todas juntas, para estudar e conversar.

No Paes, tinha uma biblioteca que eu considerava um museu por ter livros do século 
XIX, livros muito mais que antigos, velhos mesmo, não dava nem para estudar neles, era 
uma decepção. Além dessa decepção, tínhamos professores mafi osos, que vendiam notas em 
forma de trabalhos, que nem precisavam se feitos, somente comprados.

Mas tínhamos professores simpáticos, prestativos e que estavam sempre dispostos a nos 
ajudar, dentro dos seus limites. A minha estadia lá como estudante teve seus altos e baixos, 
fi quei em recuperação nos dois primeiros anos e de dependência no último, atrasando minha 
saída em um ano. Não posso culpar somente o descaso dos professores por essas difi culdades 
que passei, mas também a minha falta de vontade e preguiça para estudar, já que não havia 
um incentivo dos professores para tal coisa.

Nessa época, me fechei no mundo da leitura, dos chamados “romances cor de rosa”. 
Calma, eles só me afastavam dos estudos e não das pessoas das quais eu havia me aproximado, 
ainda melhor para mim, eu estava saindo do meu isolamento, respirando humanismo, deixando 
de ser um pouco anti-social. Assim foi meu ensino médio sem muitos acontecimentos.
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Rumo ao ensino superior
I parte – Vestibular para Biologia
Na minha primeira tentativa para o vestibular, fi z um cursinho popular chamado POPV 

e fi z o intensivo, pois não tinha dinheiro para o curso o ano todo, e é bom deixar bem claro 
que minha mãe pediu ajuda para uma tia que ajudou sem pedir nada em troca.

Não estudei muito e nem com dedicação, pois foi no ano em que eu estava fazendo 
minha dependência e queria me livrar do ensino médio logo. Mas mesmo assim, fi z vestibu-
lar para Biologia por achar interessante e gostar, mas como não houve dedicação não houve 
aprovação. E só fi z vestibular por ter ganho isenção e não precisar paga a taxa de inscrição, 
só por isso senão não faria a prova, pois a taxa era e é muito alta.

II parte – Vestibular para Sistema de Informação
No ano seguinte, fi z novamente intensivo, ganhei isenção e não me dediquei por preguiça 

e cansaço, estava cansada de estudar e não dar em nada. Estava pensando em decidir de tudo 
e correr atrás de um emprego, mas minha admiração pela minha irmã mais velha não me 
deixou desistir. Dessa vez, fi z para Sistema de Informação por gostar de informática e achar 
que poderia me dar bem. Bom, não passei, mas como minha irmã tinha feito junto comigo 
houve uma pequena festa pela aprovação.

III parte – Vestibular para Pedagogia
Em 2003, tentei novamente vestibular para Pedagogia, pois tinha feito um concurso 

público para Bragança e era o curso que mais gostava e me identifi cava, podendo até quem 
sabe mudar de cargo na prefeitura de Bragança. Bem, para não mudar de clima, não passei 
novamente, então fi z vestibular de 2004 outra vez, para variar.

IV parte – Vestibular para Filosofia
Fim dos estudos nos cursinhos
Em 2003, fi z cursinho o ano todo, me dediquei e estudei bastante, não como uma de-

sesperada, mas com calma e respeitando o limite de meu corpo e de minha mente. Conheci 
professores maravilhosos e um de Literatura que fazia uma viagem nos romances, contos e 
poesias, fazendo eu me apaixonar ainda mais por Literatura, principalmente poemas.

Esse professor lia minhas redações e me elogiava muito e orientava para escrever melhor, 
gostava das minhas respostas de Literatura e me deu forças para nunca desistir do vestibular, 
pois com tanta reprovação já estava pensando em não fazer mais esse processo seletivo.

Fiz também um curso de Física promovido pelos alunos bolsistas de um projeto cha-
mado PET (Programa Especial de Treinamento) que inicia o aluno em pesquisa cientifi ca e 
se ele quiser ser professor ajuda a elaborar e ministrar aulas. Pessoas muito legais com quem  
contato constante com eles.

Esse ano foi muito cansativo, mas fi z vestibular, por ter ganho isenção, e minha escolha 
está no fato de não suportar mais Matemática e por gostar de ler muito. Estava em dúvida 
entre Física, Química e Filosofi a e, a meu ver, o curso que não me faria ver matemática o ano 
todo, ou melhor, a vida toda era Filosofi a.

Fiz a prova, ou melhor, as provas e esperei o resultado, não muito esperançosa, já que 
era a quarta tentativa. Resultado, saiu e passei.
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O resultado
Não ouvi meu nome e não comemorei, não sei dizer o que senti, soube da minha apro-

vação pelo telefonema de minha tia, que, emocionada, me deu a noticia. Bem, saí esse dia 
toda limpa e sem saber o que senti e esperando que tudo de bom possa acontecer daqui por 
diante. 

A universidade
Uma vida um pouco diferente
Estou na universidade pública como minhas irmãs, faço Filosofi a, um curso bem exi-

gente, que exige vinte e quatro horas de atenção, mas como não sou nenhum robô me desligo 
dela quando necessário.

Como estou no quarto semestre, já tenho uma pequena história na universidade, fi z 
amigos, me apaixonei pelo curso, pois quando entrei eu não sabia nada sobre Filosofi a. Agora 
sei um pouco, mas prefi ro a celebre frase de Sócrates “Eu sei que nada sei”, pois é assim 
mesmo, nunca sabemos tudo, nem da nossa vida e nem do mundo.

Estar na universidade não é estar em um “mar de rosas”, pois ela possui seus altos e 
baixos. Por ser pública, muitos alunos tratam mal o patrimônio, dizendo ser normal tudo o 
que de errado tem aqui, como falta de professores, segurança e tudo o que possa prejudicar 
e acabar com a imagem do ensino público.

Mas tirando isso, até que a Federal é legal faz com que se corra atrás do prejuízo e se 
veja que tem algo mais de errado e que unidos podamos mudar alguma coisa, por menor que 
seja essa mudança.

Percebo isso melhor agora, talvez por fazer Filosofi a, mas principalmente por participar 
de um projeto que visa mudar a realidade em que vivemos, cheia de preconceitos e de poucas 
oportunidades para as pessoais de classe popular.

Um outro olhar
A sociedade e a vida dos cidadãos são repletas de movimentos, contradições, encontros 

e desencontros, embora se possam achar ou não achar “sem muitos acontecimentos”. Assim 
eu, tu, eles, elas, vamos vivendo, estudando em escolas em que guardamos bem ou mal, os 
acontecimentos em que fomos submetidos, amarguras, humilhações, despreparo de uns, 
sorriso e motivação de outros, outros que são menos que uns. Na escola, não fui protagonista 
de nada, porque a minha luz foi apagada, os R’s e S’s tive que engolir, sem incentivo para 
pronunciá-los junto com os meus pensamentos e opiniões. A melhor recordação da escola 
que tenho são os intervalos e recreios, da convivência com os colegas, pois dentro da sala de 
aula “sem muitos acontecimentos”.

Bem, talvez vocês se perguntem onde foi parar aquela menina pessimista, que não 
falava quase nada e que vivia isolada? Sinceramente, não sei, ela cresceu e percebeu que o 
mundo não é perfeito e que nem por isso se deve morrer sem ter feito algo para mudá-lo e se 
mudar. Aos poucos ela se modifi cou, mas ainda se encontra um pouco dela dentro de mim. 
Não só fui, como voltei!
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Josiana Tais Silva de Souzaouza11

Meu nome é Josiana Tais Silva de Souza, sou negra e tenho 18 anos. Sou a mais velha 
de três fi lhos. Da família da minha mãe, sou a primeira a cursar o ensino superior, faço Ge-
ografi a, na Universidade Federal do Pará. 

Sou fi lha de Ana Cleide, natural de Marabá (cidade localizada no sudeste paraense a 
300km de Belém), e José Augusto, nascido em Belém. Tenho dois irmãos: Joiciane Lais, de 
17 anos, e Jackson, de 13, que apenas estudam, por enquanto. Eu nasci e me criei em Belém, 
capital do estado do Pará, onde moro até hoje, mais especifi camente, no bairro do Guamá, 
localizado na periferia da cidade.

Minha vida na escola não teve muitos segredos, desde muito novinha freqüentava aulas 
particulares de reforço com uma tia, quando comecei a freqüentar a Escola Estadual Bento 
XV, próxima de minha casa. Já estava bem adiantada se comparada às outras crianças, pois 
sabia ler e escrever ainda no jardim. 

Quando chegava em casa, reclamava da professora e a chamava de burra, pois tudo o 
que ela passava eu já sabia; eles foram à escola falar com a professora e ela reconheceu que 
realmente eu estava bem adiantada. Assim, no meio do ano, depois de ter feito uma prova 
na presença da professora e da diretora, passei para a primeira série e no fi nal do ano para a 
segunda, fi cando adiantada um ano em relação à minha idade.

Até a quarta série, era muito comportada em sala de aula e falava pouco, assim sempre 
tirava boas notas e era aprovada antes da última avaliação. Lembro-me da minha professora 
da segunda série, ela era meio estranha, gorda e sempre andava cheia de papéis debaixo do 
braço, sem contar que falava muito alto, parecia que estava sempre discutindo com alguém, 
mas era uma ótima professora e exigia bastante de todos. A professora da quarta série foi a 
mesma da terceira, era um amor de pessoa, sendo a primeira professora com quem cheguei 
a conversar, pois com as outras eu só falava quando necessário.

Quando fui para a quinta série, mudei de escola, fui estudar na Escola Municipal Ma-
nuela Freitas, que ofertava da quinta à oitava série e também fi cava próxima de minha casa. 
No primeiro dia de aula, apesar de haver muitos alunos que vieram da mesma escola que eu, 
ninguém se conhecia, fi caram todos sentados em suas carteiras e na sala o silêncio reinava. A 
orientadora chegou para conversar com a turma a nos elogiou, falou que pensava que havia 
professor em sala para estarmos todos tão quietos e disse que gostou do nosso comportamento, 
mas a coitada não demorou muito para se arrepender, foi só todos começarem a se conhecer 
para virarmos uma das turmas mais bagunceiras do colégio. Nós brincávamos muito de correr, 
de elástico e várias outras coisas e, como conseqüência, meu rendimento na escola caiu, tirei 
notas vermelhas pela primeira vez e fi quei para recuperação. 

1 Estudante de Geografi a – UFPA / Campus Belém
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Na sexta série, comecei a fazer aulas de reforço novamente e levantei minhas notas, fi z 
reforço até a oitava série. Para mim, esse período foi minha melhor fase estudantil, pois tinha 
meu grupo de amigos e toda a sala se conhecia e brincava junta, conhecíamos todos os pro-
fessores e conversávamos com eles, todos se davam bem, incluindo professores e alunos.

Meus pais estavam sempre satisfeitos comigo, pois meu desempenho escolar era muito 
bom, mas nunca foram de acompanhar de perto minha vida estudantil, raramente pegavam 
meus cadernos para ver se as lições estavam bem feitas e não freqüentavam nenhuma reunião 
do colégio, só exigiam – principalmente minha mãe – o boletim, com a palavra “aprovado”, 
no fi nal do ano. Entretanti o tempo deles não ajudava muito para uma maior aproximação e, 
assim, fui assumindo desde cedo a responsabilidade pela minha formação. 

As condições fi nanceiras de meus pais sempre foram limitadas e os dois trabalhavam 
fora, ele, eu não sei muito bem em que, e ela, como vendedora em uma loja no centro comer-
cial da cidade. O horário dela era mais puxado, então quem cuidava mais de nós era meu pai, 
que trabalhava em turnos alternados, ora de manhã, ora à tarde e, ainda, à noite. Assim, ele 
fazia comida e quando não estava de manhã já deixava feita só para gente esquentar e comer 
e, sempre quando podia, nos levava ao colégio de bicicleta. Foi assim até a segunda série, 
depois eu e minha irmã começamos a ir para a escola sozinhas. Moramos até meus sete anos 
em uma casa próxima a da minha avó materna, depois disso mudamos para uma das casas 
que ela aluga em uma vila, onde resido até hoje.

Quando eu tinha cerca de nove anos, meus pais, depois de muitas brigas, incluindo 
agressões físicas da parte dele, se separaram, claro que nenhuma criança quer que seus pais 
se separem, mas do jeito que estavam não dava para continuar, então eu também preferi a 
separação. 

Depois disso, minha mãe contratou uma empregada para cuidar dos fi lhos, enquanto 
ela trabalhava, até que um dia ela chegou do serviço e só encontrou a moça em casa e poucos 
móveis, pois meu pai havia levado quase tudo, inclusive nós. Como ele trabalhava, deixou 
a mim e meu irmão na casa de uma irmã dele e minha irmã, na casa de outra. Meu pai não 
queria nos devolver para minha mãe de jeito nenhum e foi assim durante um bom tempo, até 
que minha mãe entrou na justiça e conseguiu fi car com nossa guarda. Nesse período, preferia 
fi car com meu pai, só porque ele não me batia, mas, olhando hoje para tudo isso, vejo que o 
juiz fez melhor escolha que eu.

Com tudo isso, minha mãe teve que parar de trabalhar para cuidar melhor da gente, as 
coisas apertaram e ela fazia alguns “bicos” para complementar a renda. Depois da separação, 
meus pais fi caram sem se falar durante um bom tempo e um falava mal do outro para quem 
quer que fosse (nós fi cávamos no meio deste turbilhão), mas hoje a relação deles é mais cal-
ma e até conversam, porém, depois de tudo isso ele se afastou do nosso convívio, nos dando 
apenas assistência fi nanceira e é assim até hoje. Mais uma vez, a vida foi me impondo uma 
independência que ainda não queria e para a qual eu não estava preparada para assumir.

Desde muito cedo, minha mãe me ensinou a ser responsável e, quando eles se separa-
ram, eu já cuidava dos afazeres domésticos. Brincava na rua de minha casa com as outras 
garotas, mas sempre com responsabilidades sobre a nossa casa; brincávamos de queimada, 
de pira-se-esconde, inventávamos uns desfi les de meninas (primeiro, de roupa e, depois, de 
biquíni), onde havia os jurados e prêmios para 1ª e 2ª colocadas, brincávamos de tudo quanto 
é tipo de brincadeiras. Quando eu não podia sair para a rua, brincava em casa com minha 
irmã, de casinha.
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Com 13 anos, comecei a freqüentar dois grupos jovens que trabalhavam com crian-
ças e com dança em uma comunidade católica perto de casa, me afastando das meninas 
de minha rua. Um dos grupos fazia brincadeiras após as missas de domingo pela manhã 
com as crianças que freqüentavam a comunidade, tínhamos vários brinquedos e bolas, e o 
outro grupo fazia coreografi as de algumas músicas católicas para serem apresentadas em 
festividades na igreja ou ao fi nal de alguma missa ou até mesmo em outras igrejas, como 
ocorreram várias vezes. 

Freqüentei esses grupos durante três anos, éramos muitos jovens e havia muitas ativida-
des, eu ia quase todos os dias para a igreja e não me cansava. Era tudo muito bom, mas com 
o tempo isso foi mudando, os dois grupos acabaram por motivos não muito bem esclarecidos 
e vários jovens começaram a se afastar de lá, inclusive eu, e hoje freqüento apenas a missa 
aos domingos nessa comunidade.

O período em que freqüentei essa comunidade foi muito bom para que eu conhecesse a 
igreja, além de freqüentar as missas e conhecer os padres. Conheci muitos jovens e também 
religiosas e me relacionava bem com todos. Minha participação nesses grupos foi importante 
para que eu desenvolvesse a capacidade de comunicação e a desenvoltura no trato com as 
pessoas, me tornando uma pessoa mais sociável e responsável.

Depois de alguns anos separada, minha mãe casou-se novamente. No início, não gostei 
muito da idéia, até porque ela não conversou comigo e meus irmãos, só se amigou e pronto, 
eu não falava com ele, só quando necessário, e sempre andava com a cara “fechada” em casa, 
mas com o tempo ele foi se mostrando uma pessoa confi ável, muito respeitador e apaixonado 
por ela, então depois eu fui encarando bem essa mudança. Ele tinha uma ofi cina mecânica e 
os fi lhos dele não moravam em Belém, como ele e minha mãe se conheceram não sei, só sei 
que um dia ele apareceu em casa e até hoje não saiu.

Quando conclui o ensino fundamental e passei para o ensino médio, fui estudar na Escola 
Estadual Ulisses Guimarães. Nessa escola, os grupinhos já estavam formados, pois entrei 
no primeiro ano e a maioria estudava lá desde a quinta série. Como ninguém que estudava 
comigo antes foi para essa escola, tive difi culdade em me enturmar com as outras pessoas, 
tendo poucos colegas e não freqüentando os grupinhos. Fui levando assim até concluir o 
ensino médio. No último ano todos estavam eufóricos por causa do vestibular, mas eu preferi 
nem tentar, pois sabia que não estávamos preparados, nem eu e nem a minha turma e, como 
havia previsto, ninguém passou.

 Durante esse tempo, as coisas não iam bem na ofi cina que meu padrasto tinha, então 
ele e minha mãe se meteram em uma invasão e se apossaram, cada um, de um terreno. Eles 
iam todos os dias lá e chegavam muitas vezes a dormir para garantir que ninguém tomasse 
os terrenos. 

Com o tempo, chegaram a ir morar na casa que meu padrasto fez no terreno dele, levando 
apenas meu irmão e o terreno de minha mãe fi cou “guardado”, as coisas continuaram difíceis 
na ofi cina, e minha mãe e meu padrasto começaram a falar em viajar para São Paulo, pois ele 
já havia morado lá, mas eu não acreditava que eles chegariam a fazer isso. 

Assim que terminei o ensino médio, eles resolveram viajar e tentar uma nova oportu-
nidade. Ele fechou a ofi cina e vendeu a casa que tinha na invasão, para, com esse dinheiro, 
abrir uma nova ofi cina em São Paulo, e ela vendeu o terreno dela. Com esse dinheiro, paguei 
as primeiras mensalidades no cursinho pré-vestibular Ideal; eles organizaram tudo para que 
eu e meus irmãos fi cássemos bem em casa e assim pudessem ir tranqüilos. 
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Mas dessa vez minha mãe sentou-se comigo e conversou sobre a decisão dela. Eu a 
entendi e dei força, que foi criticada bastante, principalmente pela família do meu pai. Assim, 
se completou um conjunto de fatores importantes que possibilitaram uma autonomia e uma 
responsabilidade sobre a minha vida que eu não tive a possibilidade de escolher ou de refl etir 
sobre elas. A vida foi me constrangendo a ser independente.

Nessa época, eu tinha 17 anos e já administrava uma casa, tomava conta de dois irmãos 
mais novos e ainda tinha que estudar para o vestibular. Meu pai nos dava uma pensão e minha 
mãe mandava um dinheiro semanalmente para ajudar nas despesas, só que muitas vezes esse 
dinheiro não era sufi ciente, pois havia, também, as despesas com o cursinho pré-vestibular e 
com meu transporte e o da minha irmã. Algumas vezes, tive que ir andando para a aula que 
não era nada perto de casa, para economizar o dinheiro ou até mesmo porque não o tinha, e 
as coisas foram difíceis assim durante o ano todo.

No cursinho, fi z novos amigos e senti muita difi culdade na maioria dos assuntos, tive 
que aprender praticamente todo o conteúdo do ensino médio, pois as defi ciências do ensino 
público fi caram evidentes naquele momento. O convívio no cursinho era muito bom e os 
professores ótimos (mas também quando se paga, a coisa é totalmente diferente). 

Quando entrei no cursinho, só sabia que queria passar no vestibular, mas não tinha idéia que 
curso fazer. Com o passar do ano, descobri que me identifi cava muito com Geografi a, resolvia todos 
os exercícios e na maioria das vezes me dava bem e adorava os assuntos que a matéria aborda. 
Também me encantei com a didática dos professores da mesma, então, resolvi fazer Geografi a.

O resultado do vestibular tinha sido anunciado para um sábado. Na sexta anterior, meu 
pai me ligou para ter certeza do curso em que eu estava inscrita, para que ele pudesse ouvir no 
rádio o resultado do vestibular que sairia no mesmo dia. Eu estava crente que não ia passar, 
pois não achei a prova muito boa, tanto que nem queria fazer a última prova, mas fui mesmo 
assim só para concluir todo o processo. 

Depois que tudo terminou, já tinha alertado a todos que não havia passado e que nem 
seria necessário ouvir o resultado. Eu nem estava com vontade de ouvir o resultado, só co-
mecei a ouvir para ver se meus colegas de cursinho tinham passado. Antes de chegar no meu 
curso, minha tia chega em casa, com meu tio, para dizer que eu tinha passado e que minha 
prima tinha visto o resultado na Internet. Foi uma grande e ótima surpresa para mim, que não 
acreditava mais em aprovação, mesmo assim eu continuei ouvindo o rádio para ouvir meu 
nome, bem como a minha irmã e a minha avó materna. 

Quando falaram meu nome, foi uma festa em casa e, por sorte, minha mãe tinha chegado 
há pouco tempo para passar um tempinho com a gente. Principalmente naquele momento eu 
vi, e minha mãe também, que nossos esforços não estavam sendo em vão. Meu pai também 
veio festejar e fi cou todo orgulhoso, minha avó quase passa mal de tão emocionada.

Hoje minha mãe e meu padrasto não estão mais em São Paulo, agora estão em Paraua-
pebas, uma cidade localizada no sul do Pará. As coisas continuaram difíceis na ofi cina que 
meu padrasto montou lá em São Paulo e minha mãe fi cou quase o ano todo sem trabalhar. 
Na cidade em que estão eles montaram um restaurante que até agora está indo bem, pois para 
Belém nenhum dos dois quer voltar. 

O esquema continua sendo o mesmo: recebo uma pensão do meu pai e eles mandam 
dinheiro semanalmente, só que agora as coisas aliviaram um pouco porque eu não tenho mais 
que pagar cursinho e também comecei a fazer um estágio na Universidade Federal, o qual 
está me fazendo ver o curso para além da sala de aula e do professor.
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Nunca fui muito de fi car sonhando como seria na universidade depois que ingressasse, 
minha vontade era passar no vestibular e depois eu veria o que aparecia pela frente. A minha 
vida foi me ensinando que nossos projetos vão mudando em função daquilo que a realidade 
vai apresentando. Não aprendi a ter grandes expectativas com o futuro, aprendi a superar 
difi culdades e a construir, sozinha, meus próprios caminhos. Até agora, o curso está sendo 
o que eu previa e minha turma é ótima e bastante receptiva, todos se dão super bem e, da 
universidade, não posso falar nada, pois ainda estou no início do curso.

Vejo que todo o sacrifício feito até agora valeu a pena, pois consegui conquistar meu 
objetivo que era passar no vestibular e buscar uma profi ssão, dando orgulho à minha família, 
a quem devo tudo que sou, principalmente a capacidade de autodeterminação e a perseve-
rança...
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Edimilson Rodrigues Prazeresazeres11

Bem, como, na minha opinião, a família é a base de tudo, seria bom, ao narrar a minha 
trajetória, começar falando sobre a minha família.

Eu venho de uma família bastante estável, sempre residi na mesma casa, não tive grandes 
problemas de relacionamento com meus irmãos e meus pais sempre incentivaram o estudo 
como prioridade, na infância e na adolescência. Sendo assim, minha única preocupação eram 
os estudos. Porém, assim como todo e qualquer adolescente, não me preocupava muito com 
a escola, não estudava mais que o necessário para ser aprovado.

Eu moro em uma rua pequena e tranqüila, pelo menos era tranqüila há alguns anos, pois 
há algum tempo que não é mais assim. O fato de eu viver em um bairro de periferia sempre 
foi motivo de orgulho para mim, adorava dizer que morava no Guamá, um dos bairros mais 
populosos de Belém, e isso fi cou ainda mais forte quando entrei na universidade, já que me 
deparei com colegas com uma condição social muito acima da minha. 

Quanto à minha vida estudantil, comecei em uma escola chamada Frei Daniel, lá permaneci 
até a segunda série, quando pedi transferência para outra escola próxima, chamada Padre Leandro 
Pinheiro, onde terminei meu ensino fundamental. Essa foi a escola que mais me marcou, pois 
era relativamente pequena, na qual todos se conheciam e onde eu passei sete anos.

Quando comecei, estudava no turno intermediário, passei pela terceira série sem 
problemas, entretanto, na quarta série, enfrentei pela primeira e única vez a reprovação, e a 
minha vilã foi a matemática. Tive um desempenho lamentável, com várias notas vermelhas 
durante todo o ano, mas quando a esperança havia minguado, eu, na recuperação, consegui 
tirar oito, o que me salvaria, porém, infelizmente, a professora errou ao lançar minha nota no 
boletim e eu havia perdido a minha prova, o único registro do meu feito, logicamente, então, 
fui reprovado. Depois disso, continuei no velho esquema de só estudar em véspera de prova 
e passar arrastado. Assim terminei o meu ensino fundamental.

O ensino médio começou de uma maneira bastante frustrante. A matrícula naquele ano 
foi unifi cada, ou seja, não era possível escolher a escola onde estudar, e fui obrigado a ir para 
uma escola que, mesmo que fosse do mesmo bairro que eu morava, eu não conhecia, visto 
que era demasiado pequena e se encontrava em precárias condições. 

Mas não se deve julgar um livro pela capa, e o meu único ano na escola Ruth Rosita 
foi inesquecível, não pela qualidade do ensino, que não era ruim, mas sim pelo círculo de 
amizade no qual ingressei. Lá, no entanto, eu me destaquei pelas notas, que foram, realmente, 
muito boas. 

E foi, também, a partir dessa fase que surgiu o questionamento: que faculdade eu vou 
cursar? Eu não tinha a menor noção do que escolher. Primeiro pensei em Design Industrial, 

1 Estudante de Comunicação Social – UFPA/Campus Belém
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já que o desenho sempre foi uma das minhas grandes paixões, mas logo desisti, pois a UFPA 
não oferece esse curso. Também pensei em Economia e Arquitetura, o que não durou muito. 
Foi aí que descobri a Administração, que, mesmo sem muita vontade, decidi que seria a 
melhor opção.

Mas o primeiro ano do ensino médio havia terminado e, então, fui procurar outra escola, 
que pudesse oferecer melhor qualidade de ensino, para me preparar para o tão temido vesti-
bular. Dessa vez, escolhi uma das maiores escolas públicas de Belém: a escola Visconde de 
Souza Franco. Com muita sorte, consegui uma vaga, que era muito concorrida. 

O segundo ano passou como os outros, a maior diferença que senti foi o relacionamento 
dentro da escola, pois eu, que estava tão acostumado a conhecer todos os alunos, professores 
e funcionários, sem exceção, me vi como mais um sozinho na multidão. 

Enfi m, chegou o terceiro ano e parecia que tudo ia acabar. No primeiro semestre, mesmo 
estudando de véspera, consegui excelentes notas, e nas matérias em que não estava aprovado 
faltavam poucos pontos. Garantir minha aprovação no primeiro semestre era fundamental, já 
que no segundo semestre eu teria que enfrentar o vestibular. 

E era chegada a hora da inscrição, porém, não estava completamente certo do que fazer. 
Faria, então, Administração de Empresas? Até achava que sim, quando percebi que, se fi zesse 
isso, teria que lidar durante todo o curso com o monstro da matemática, e isso me pôs ainda 
mais em dúvida, mas aos 45 do segundo tempo, no momento de preencher a fi cha de inscrição 
e escrever no espaço em branco do curso, eu parei, pensei e escrevi: Comunicação Social 
– Publicidade. Até hoje me pergunto por que, já que não havia pensado em publicidade nem 
uma vez sequer, mas, felizmente, não me arrependo disso. 

Bom, como eu estava inscrito para o vestibular, devia me preparar. Primeiramente, 
não pensei em fazer um cursinho, já que não ia passar, não havia motivo algum, mas, por 
insistência dos meus familiares, resolvi fazer. 

Eu fui, então, procurar um bem barato, e encontrei, mas afi rmo, com razão, que foi o 
pior colégio em que eu já entrei, não era raro vermos ratos passeando por entre os buracos 
nas paredes daquele prédio histórico e caindo aos pedaços, sem falar dos condicionadores de 
ar, que se punham a funcionar apenas por vontade própria, isso nas tardes de calor sufocante 
de Belém do Pará. 

Mesmo com todos esses inconvenientes, o nível dos professores era bastante elevado, 
e isso é o que realmente importa. E foi no cursinho que descobri que, apenas com o que 
me ensinaram na escola pública, eu seria massacrado no vestibular. E mesmo sem nunca, 
repito, nunca sequer pegar em um livro fora do horário do cursinho, passei no vestibular, ao 
contrário dos meus colegas que viravam noites estudando (o mundo realmente é um poço 
de injustiça).

O momento do listão, no qual eu não manifestei qualquer reação, foi bastante peculiar. 
Como já é da tradição, eu ouvia o listão no rádio e estava bastante decepcionado, pois nenhum 
dos meus amigos havia passado até então, foi quando me levantei e me coloquei de pé ao 
lado do rádio, não me lembro do momento exato em que ouvi meu nome, mas me lembro 
bem de ter fi cado desapontado, afi nal, todos diziam que quando eu passasse no vestibular 
seria a maior alegria de minha vida. Não foi isso que eu senti, parecia bem normal, nada de 
mais, era só mais uma prova.

Quando entrei na universidade, eu, que já não sou muito sociável, tive problemas para 
me adaptar, pois entrei em um curso considerado de elite. Não me sentia parte do meu grupo, 
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eu mesmo me excluí, me isolei e tinha difi culdade para fazer os trabalhos em grupo, uma 
constante no meu curso. Felizmente, meus colegas foram muito compreensivos e amigáveis, 
o que me ajudou bastante.

Falando do meu curso, eu só posso elogiar. Não me decepcionei nem um pouco, ao 
contrário, ele excedeu minhas expectativas, claro que os problemas de se estudar em uma 
universidade pública existem e não são poucos, mas tudo isso se releva ao fazer o que se 
gosta. 
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Eder da Silva GomesGomes11

No dia 15 de setembro de 1983, precisamente às 9h da manhã, eu nasci, na cidade de 
Breves (situada na Ilha de Marajó, no estado do Pará, às margens do Rio Parauau). Essa ci-
dade é cercada de uma natureza exuberante, o açaí, o palmito e a madeira são produtos muito 
comercializados por aqui, o povo em sua maioria é bastante humilde e lutador. 

Sou fi lho de Manuel de Jesus Duarte Gomes e Vera Maria da Silva Gomes. Sendo que 
minha família, até meus seis meses de idade, morava na Vila de Corcovado, próxima a Breves. 
Minha mãe e minha avó trabalhavam em uma serraria ali existente. Meu pai veio trabalhar em 
Breves, na Indústria Madenorte. Acontece que, quando eu estava com seis meses, a serraria 
de Corcovado faliu e minha família, como muitas outras, veio morar em Breves.

Meu nome é Eder da Silva Gomes e assim começamos nossa história e vida nessa ci-
dade. Lembro que, quando criança, meu pai gostava muito de me carregar no colo e brincar 
comigo e minha mãe sempre me rodeava de muito carinho. 

Quando completei três anos, minha mãe teve seu segundo fi lho, chamado Elton, con-
fesso que senti ciúmes pelo nascimento de meu irmão, porém, tive que ir me acostumando 
com a idéia. Meu pai comprava muitos brinquedos, me divertia bastante, tínhamos uma vida 
boa e feliz. Até cerca de cinco anos fui sempre muito trancado em casa e pouco saía, gosta-
va demais de assistir à televisão, principalmente os seriados japoneses: o jaspion, o giraia, 
changermam, entre outros. 

Quando estava com seis anos, nasceu meu segundo irmão, o Eldon, que tem por apelido 
Edu. Com essa idade, fui pela primeira vez à escola, porque queria estudar com minha prima, 
não queriam deixar eu entrar na 1ª série, pois nunca tinha estudado, porém, insisti tanto que 
me colocaram nessa série. A professora era morena, alta, bem nova, de nome Delia, e a es-
cola era Emerentina Moreira de Souza. Tive muitas difi culdades, pois era o único que fazia 
os exercícios de coordenação motora no caderno, enquanto os outros já conheciam algumas 
letras, me sentia envergonhado por essa situação. Tive que voltar para o pré-escolar na metade 
do ano, no fi m do ano minha mãe me retirou da escola. 

Com sete anos, fui matriculado no colégio Santo Agostinho, comecei novamente do 
pré-escolar, minha professora era uma senhora alta, negra, que usava óculos, seu nome era 
Araci, nunca me esqueço dela. Ela já era meio idosa, porém, muito carinhosa e atenciosa. 
Com ela, comecei a escrever as primeiras letras, também fui me desenvolvendo bastante. 
Sempre admirei a professora, que gostava de nos contar histórias. 

Certa vez nos contou a história de um aviador, que quando criança foi muito pobre, 
mas que sempre sonhou em ter uma vida melhor e, graças a sua luta, era considerado um 
dos melhores aviadores da cidade de Breves. A professora sempre procurava nos mostrar a 
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realidade, nos incentivando a acreditar em um futuro brilhante, nos mostrando que éramos 
capazes de conseguir o que queríamos.

Também com sete anos, passamos por um momento muito complicado em minha casa. 
Acontece que meus pais se separaram. Minha mãe descobriu que meu pai estava lhe traindo. 
A história é a seguinte: meu pai tinha um carro Chevette, ano 89, minha mãe começou a 
desconfi ar porque meu pai não estava mais saindo no carro, também lhe disseram que meu 
pai andava com uma mulher que tinha o mesmo nome que ela, Vera. Então, minha mãe bas-
tante desconfi ada, chamou um amigo, pegou o carro e, onde tinham dito que meu pai estava, 
acabou pegando ele no fl agra. 

Minha mãe nunca foi de fazer escândalos, nesse dia ela voltou para casa e começou a 
chorar muito. Eu, criança, não entendia o que estava acontecendo, fi quei muito triste porque 
nunca tinha visto minha mãe assim. Quando meu pai chegou em casa, aí sim foi um bate boca 
incessante e minha mãe pediu para meu pai sair de casa. Foi um dia triste, eu nunca consegui 
esquecer, porém, a vida é assim, nos dá muitos golpes e nos ensina, a cada dia, novas lições. 

Fui crescendo e descobrindo os prazeres da vida de uma criança, o futebol na rua, a 
peteca ou bola de gude, como uns conhecem, o peão, o fura-fura, a pipa, as brincadeiras de 
pega-pega faziam parte de meu cotidiano. Essas brincadeiras me distraíam bastante, porém, 
confesso que a ausência de meu pai, que tanto amava, me fazia às vezes muito triste, mas o 
carinho de minha família me fortalecia bastante. 

Quando meu pai saiu de casa, passamos por muitas difi culdades, pois minha mãe esta-
va trabalhando em um órgão público ganhando um salário baixo, e estava muito difícil nos 
manter. Porém, minha mãe nunca desistiu e sempre lutou para nos sustentar.

Com o tempo, meu pai voltou a nos visitar, sempre procurando nos ajudar. Passou a nos 
levar a passeios, e sempre que um pequeno parque de diversões vinha a nossa cidade, meu pai lá 
nos levava. É certo que a partir de então meu pai sempre esteve presente em nossas vidas.

Particularmente, sempre fui uma criança tímida e fechada, porém, alegre, pelo carinho 
que me era dado. Fui uma criança um pouco revoltada, que às vezes desrespeitava minha mãe 
e a xingava quando não podia ter alguma coisa. Hoje, entendo melhor tudo isso e procuro 
amar muito minha mãe.

Nos anos em que estudei na escola Santo Agostinho, sempre fui um aluno aplicado, que 
obtinha boas notas, ou seja, em relação à escola, minha mãe não tinha preocupação nenhuma. 
Estudei nessa escola até a 4ª série, quando estava com 12 anos. 

Nela, tive uma experiência marcante, o estudo de tabuadas feito através da palmatória, na 
4ª série. A Irmã Diretora do Colégio, de nome Maria de Jesus, era a responsável. Tínhamos um 
prazo de uma semana para estudar a tabuada e, na outra semana, os alunos eram convocados 
para a sala da Irmã, de dois a dois éramos perguntados sobre o resultado das tabuadas. Quem 
acertasse o resultado, tinha o direito de dar uma reguada no outro. A régua era de madeira e 
bem grossa, nós fi cávamos espantados e nem um pouco satisfeitos com tudo isso. 

Enfi m, chegou o meu dia, teria que encarar a irmã bizarra, tinha estudado bastante, 
começamos então as perguntas. Eu até estava me saindo bem, não errava nada. Até que ela 
perguntou o resultado da multiplicação 9 x 6, deu um branco e acabei esquecendo. Levei uma 
reguada tão forte, que a régua quebrou. Dizem que o que acontece de ruim em nossas vidas a 
gente nunca esquece, eu nunca me esqueci dessa situação, e hoje penso que o que aconteceu 
nessa época foi um verdadeiro absurdo, pois a educação não se constrói através do medo, 
mas com diálogo e bom entendimento.
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Minha adolescência foi boa, com 13 anos, comecei a estudar na Escola Maria Elizete 
Fona Nunes, onde cheguei cheio de planos. Foi um tempo bom, tempo de muitas amizades, 
de companhias que acabaram por infl uenciar meus estudos, minhas notas escolares acabaram 
sendo baixas e fui muito repreendido por minha família.

O problema maior era que alguns colegas, só queriam saber de jogar bola na quadra 
da escola, e eu acabei “embarcando” nessa. Às vezes assistíamos à aula, entrávamos na sala 
suados e, muitas vezes, fomos “barrados”.

Quando saía da escola, minha mãe sempre perguntava se estava estudando e o que estava 
fazendo para meu uniforme estar tão sujo, desconversava e ia assistir à televisão. Adorava 
jogar bola, no fi m da tarde, com os amigos. Dois garotos portadores de Síndrome de Dowm, 
o “Reco” (falecido) e o “Xé”, como eram conhecidos, jogavam conosco. Os dois se gostavam 
muito, até se beijavam na boca, iam e voltavam da escola juntos. O “Reco” sempre gostava 
de agarrar, enquanto o “Xé” era o atacante do time, só esperando a bola chegar em seu pé.

Sempre tive muitas difi culdades para me relacionar com meninas, principalmente pela 
timidez. Porém, com 15 anos, tive minha primeira experiência, eu e meu amigo Rodrigo co-
meçamos a ir à escola Miguel Bitar, à noite, onde meu amigo me apresentou muitas de suas 
amizades, ele era bastante extrovertido e brincalhão, eu tímido e sério. Conheci uma garota 
especial, conversávamos bastante, ela sempre foi muito atenciosa. Passamos a ter uma espé-
cie de namorico que durou apenas duas semanas. Isso porque ela me viu com outra menina, 
viu-nos andando de mãos dadas e, a partir daí, nunca mais quis falar comigo. Deixamos de 
ir à escola por um bom tempo.

Minha mãe sempre me incentivou a participar da igreja católica, com 17 anos me crismei 
na igreja do Perpétuo Socorro, da Paróquia de Santana. Na crisma, conheci várias pessoas 
que me convidaram para participar de um grupo de jovens, o grupo Santo Agostinho, com 
sede no próprio colégio. 

Confesso que o ano de 2001 foi um ano de muitas amizades, a cada dia, me fortalecia mais 
no grupo de jovens, passei a conhecer mais a Deus e ser bastante temente a ele. O grupo me 
deu oportunidade de ter uma nova visão de mundo, as discussões, as refl exões e as brincadeiras 
me mostravam um novo caminho, foi um tempo muito bom. Conheci muitas pessoas e saía 
bastante, para festas e passeios, conheci muitas mulheres interessantes, paquerei várias.

Em 2002, assumi a responsabilidade de coordenar o grupo, aprendi a ser mais paciente e 
a resolver os problemas com calma, me dediquei intensamente ao trabalho pastoral. A pastoral 
da juventude foi algo valoroso na minha vida, pois me ensinou a ser mais gente, a ter mais 
caráter, me ajudou bastante na minha formação enquanto ser humano. Sou eternamente grato 
por ter passado esses momentos em minha vida. 

Em 2002, concluí o ensino médio, o curso foi Educação Geral. Em 2003, consegui 
meu primeiro emprego temporário, com um contrato de dois anos, no 9º Batalhão de Polícia 
Militar de Breves. Comecei na administração e acabei por passar por todos os setores de 
trabalho. Esse emprego faz parte de um projeto do governo do estado, intitulado Voluntário 
Civil, com o objetivo de inclusão de jovens em seu primeiro emprego, com remuneração de 
um salário mínimo. 

Em fevereiro desse ano, consegui uma vitória muito grande na minha vida, passei no 
vestibular, depois de ter tentado duas vezes seguidas. Acredito que sou um privilegiado, sei 
que o mérito não é só meu, mas também de minha família, que sempre me apoiou. Por outro 
lado, fi co triste por muitos outros colegas que não conseguiram passar, isso não aconteceu 
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pela falta de estudos, pois conheço colegas que se dedicavam e estudavam bastante. Acredito 
que a falta de oportunidades e vagas é nosso maior problema. 

Hoje estou na universidade e muito tenho aprendido, vejo que ela nos ensina a olhar 
as coisas de forma crítica e não de forma alienada como no ensino médio. Tenho me saído 
bem e espero continuar assim.

Considero-me uma pessoa simples e batalhadora, sou alguém que nunca desiste dos 
sonhos. Acredito em um mundo melhor e procuro me esforçar para fazer o melhor. Dentro da 
universidade, tenho procurado me engajar nos movimentos sociais, pois sei que a universidade 
tem um compromisso social que, infelizmente, muitos esquecem. 

Gosto de sair, de jogar bola e sou um pouco tímido e bastante temente a Deus. Gosto 
muito de estar no convívio de minha namorada, adoro meus pais avós, tios, primos e irmãos. 
Em relação a meu futuro, tenho em vista terminar meu curso de Pedagogia, conseguir um 
bom emprego, me casar e constituir minha família. Tenho plena convicção de que nada será 
fácil, porém, até hoje o que consegui foi com sacrifício.

A vida é cheia de desafi os, só quem vence é quem tem disposição de lutar, se nossa 
vida fosse feita só de alegrias seríamos acomodados. Se existe a difi culdade, também existe 
a vitória, e eu acredito que até hoje tenho sido um vencedor e não posso jamais ter medo de 
perder. 
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Elielma Claudia Barbosa RochaRocha11

Nasci no ano de 1982, na cidade de Breves, Ilha do Marajó. Tenho um irmão e uma 
irmã, sendo que eu sou a fi lha do meio. Quando completei um ano de idade, minha irmã 
caçula nasceu e, após seu nascimento, minha mãe teve problemas de saúde. Nesse mesmo 
período, contraí um problema de saúde, uma forte infecção intestinal. Minha mãe entre-
gou-me a meus avós, ambos acreditavam que não me recuperaria, devido ao meu estado 
de saúde ser muito grave. Mesmo assim, minha avó e minhas tias cuidaram de mim, até 
eu fi car curada.

Depois de curada, fi quei morando na casa dos meus avós no interior de Breves, a casa 
fi cava às margens do rio Macacos, distrito de São Miguel dos Macacos. Morávamos em 
uma casa grande de dois andares, onde viviam meus avós, dois tios e seis tias. A partir do 
momento em que fui morar com eles, me afastei dos meus pais e irmãos. Difi cilmente nós 
nos encontrávamos.

Quando estava para completar quatro anos de idade, meu pai faleceu, mais precisamente 
três dias antes do meu aniversário. Nesse sentido, não tenho lembranças marcantes dele em 
minha vida. Lembro do funeral, mas na época considerava-o como um cunhado, tio, menos 
pai. Só depois passei a compreender que ele era meu pai.

Durante a minha infância, não tive muitos momentos de brincadeira, por ser a única 
criança na casa, e no lugar onde eu morava as casas eram distantes uma das outras, só era 
possível chegar até elas de barco ou cascocasco22. Minha avó não permitia que eu andasse sozinha 
de casco. Desde pequena, tive que começar a ajudar nos serviços domésticos, nos trabalhos da 
roça, na produção da farinha, tirarar33  e amassarsar44  açaí, com essas atividades não sobrava tempo 
para as brincadeiras de criança.

Diversão era ir aos domingos a uma capelinha para o culto dominical, que fi cava a duas 
horas de barco de onde morávamos, quando o meu avô estava viajando nós íamos de casco. 
Lá em casa, acontecia a festividade de São João, havia uma sede, onde acontecia a reza e a 
festa, era um momento muito esperado por todos. Muitas pessoas da cidade comemoravam 
essa festividade. Na sede também funcionava a escola Alegre, minha tia era professora, foi 
lá que estudei até a 3ª série do ensino fundamental.

Comecei a estudar aos sete anos de idade, o horário de aula era um momento de lazer, 
pois sempre gostei de estudar e encontrava os colegas. No intervalo, podíamos brincar e, às 
sextas-feiras, havia momento de recreação.

1 Estudante de Pedagogia – UFPA / Campus de Breves
2 Casco: embarcação tipicamente ribeirinha, também conhecida como canoa.
3 Tirar açaí: coleta do fruto do açaí, subindo na palmeira.
4 Amassar açaí: retirada do vinho do açaí, através de instrumentos, como alguidáes e peneiras, utilizando as mãos.
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Quando concluí a terceira série, fi quei dois anos sem estudar, pois não havia quarta 
série na escola Alegre. Meu maior sonho era voltar a estudar, acreditava que assim teria a 
oportunidade de sair de lá. Não gostava dos trabalhos que fazia, pois não queria passar a vida 
inteira fazendo serviços pesados.

Em 1995, minha tia que morava na cidade de Breves pediu a minha avó que me deixasse 
morar com ela, assim eu poderia estudar e ajudá-la como babá de sua fi lha de dois anos. Ela 
é professora e precisava de alguém para cuidar de sua fi lha. 

Tinha treze anos de idade quando mudei para a cidade, deparando-me com um mundo 
totalmente diferente do qual estava acostumada. Começando pela casa onde fui morar e o 
número de pessoas que nela moravam. No interior, éramos doze pessoas em uma casa grande; 
na casa nova, éramos apenas quatro: a minha tia, o marido, a fi lhinha deles e eu. 

A rua em que morávamos, e moramos até hoje, não era aterrada e o acesso se dava por 
ponte de madeira, não conseguíamos ver o outro lado da rua, pois o mato era muito alto. Os 
vizinhos que conheci e convivi eram os que moravam aos lados direito e esquerdo da casa. 
Não havia nenhuma pessoa da minha idade ou coisa parecida.

Fui matriculada na escola Estevão Gomes, a maior escola do bairro Cidade Nova, onde 
moro. A diretora da escola, na época, era minha tia, mulher de um irmão de meu pai, algumas 
pessoas da secretaria, professores, serventes, também tinham algum parentesco comigo, mas, 
para mim, eram pessoas estranhas, que nem eu nem conhecia. 

Chegando na escola, percebi uma grande diferença em relação à outra, em que havia 
apenas uma sala, uma professora, não havia secretaria, copa. Na escola nova, eram várias 
salas, muitos professores e professoras, serventes, pessoal da secretaria vigia e outros. Outra 
grande diferença é que na escola Alegre, era só uma turma de 25 alunos com alunos das séries: 
primeira fraca, primeira, segunda e terceira. Na escola nova, fui para uma turma de 40 alunos, 
todos na quarta série, havia alunos cursando a série pela primeira vez e muitos repetentes.

A princípio, me senti perdida, parecia que não sabia nada, tinha um grande medo de falar 
algo, estar errada e ser repreendida. Quando o professor passava um trabalho e não conseguia 
resolver, chegava a ponto de chorar por não saber tal assunto. Fiz novos amigos que procuravam 
me ajudar. Alguns alunos riam de mim, chegavam a me chamar de chorona, às vezes, quando 
passava pela rua, apontavam e riam, contavam para os outros o fato de ter chorado na sala, 
mas, graças a Deus, meu professor gostava muito de mim, me apoiava, explicava o assunto 
até eu compreender. Ele dizia que eu era muito esforçada e admirava o fato de ter vindo do 
interior e, depois de ter fi cado dois anos sem estudar, conseguir acompanhar a turma. Assim, 
ao fi nal do ano fui considerada uma das melhores alunas da minha sala.

Terminado a quarta série, no ano seguinte continuei na mesma escola cursando a 
quinta série. Devido ao número de disciplinas da 5ª série ser bem maior, senti difi culdades, 
mas consegui acompanhar tranqüilamente, sem grandes problemas. Continuei estudando no 
Estevão Gomes até concluir a oitava série, só aí mudei de escola. 

Durante esse período, me engajei na igreja em algumas pastorais, conquistei muitas 
amizades e fui amadurecendo aos poucos, sempre com a certeza de que, para ser alguém na 
vida, precisava estudar muito. Não era muito de ir à festa, de namorar muito, minhas colegas 
sempre diziam que “era careta”, estava perdendo a minha adolescência com estudo e que 
depois me arrependeria, mas até hoje não acho que perdi tanta coisa, ao contrário.

Concluindo o ensino fundamental, vem a discussão, para a escolha da escola para o 
ensino médio em Breves. Só havia duas escolas com esse nível de ensino: a Elizete Nunes e 
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a Maria Câmara Paes. Como minhas maiores colegas iam para o Elizete e também era mais 
perto de casa, decidi estudar lá. Fizemos nossas matrículas crentes que íamos para a mesma 
turma, mas, como elas eram mais novas que eu, fi camos em sala separadas e, pior ainda, 
elas fi caram no andar de cima e eu em uma sala bem na entrada da escola. Era difícil até nos 
falarmos. Fiz novas amizades, claro que conservando sempre as antigas. 

Assim foi durante todo o ensino médio, cada ano colocavam-me em uma turma 
diferente. Conheci pessoas que já estavam na universidade e que militavam em partido 
políticos e tinham um posicionamento bem parecido com o meu. Identifi quei-me com 
eles e, no último ano do ensino médio, fi liei-me ao Partido dos Trabalhadores, onde 
participei ativamente da campanha de 2002, por acreditar na mudança e que um novo 
Brasil é possível. 

Passado a eleição, chegava o momento da decisão, fazer ou não o vestibular. Por um 
momento, cheguei a pensar em não fazer, mas minha tia disse: “Você vai fazer o vestibular 
e vai passar” e pagou minha inscrição. No ano em que fi z o vestibular, os cursos ofertados 
eram Letras e Pedagogia. Decidi fazer Pedagogia, por ser regular.

A partir do momento da inscrição, minha meta era passar na primeira tentativa, para isso 
precisava estudar. Procurei, então, um cursinho pré-vestibular, na realidade o cursinho em 
que comecei a estudar era um grupo de quinze pessoas. Não conhecia nenhuma das pessoas 
do grupo de estudos, foram novos amigos que conquistei. Das quinze pessoas, passaram oito 
e até hoje permanece o mesmo grupo, somos sete mulheres e um homem. 

Nas festas de fi nal de ano, nem aproveitei direito, pois a primeira fase do vestibular foi 
em janeiro e queria me preparar para a prova. No dia da prova, cheguei cedo, fi z a prova e 
à tarde reunimo-nos novamente para recomeçar a estudar para a próxima fase. Na hora dos 
comentários a respeito da prova, cheguei à conclusão que não passaria, foi um drama, parei 
de estudar como antes. 

Quando saiu o resultado, faltavam apenas duas semanas para a segunda fase, resolvi 
correr atrás do prejuízo. Nesse período, minha tia adotou uma criança recém-nascida, eu 
tinha que ajudá-la a cuidar do bebê e estudar ao mesmo tempo. À noite, dormia apenas 
quatro horas e, durante o dia, não dormia. Às vezes, saía para estudar e voltava por volta 
das onze da noite, estudando direto. Nos dias das prova, achei difícil, mas sempre acreditei 
que dava para passar, apesar de não falar a ninguém o que achava, sempre dizia que não 
passaria.

No dia do resultado fi nal, estava sozinha em casa, pois meus tios haviam viajado, 
tranquei-me em casa e fi quei ouvindo o rádio. Quando anunciaram o listão dos aprovados, 
lá estava o meu nome e de alguns colegas do cursinho. Saí de casa e fui para a festa dos 
aprovados em frente à escola Miguel Bitar. Depois, fomos pra casa de uma colega continuar 
a comemoração. Foi um dia muito marcante para mim, só não foi melhor porque não estava 
junto de minha tia, que considero como uma das grandes responsáveis por ter conseguido 
chegar à universidade. Mas, no dia seguinte, quando chegou, pude perceber em suas palavras 
o quanto também estava feliz.

Logo nos primeiros dias de universitária, era só festa. Mandamos fazer camisas para 
nosso grupo. Tivemos uma semana de programação para os calouros. Depois, começaram 
as aulas, “valendo”, inicia meu drama: havia cursado Educação Geral e as primeiras dis-
ciplinas foram as didáticas. Não conseguia me identifi car com o curso e cheguei a pensar 
em desistir, mas, depois de conversar com colegas que haviam passado pelo mesmo drama, 
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decidi continuar e, aos poucos, passei a gostar do curso de Pedagogia, hoje estou satisfeita 
com o que faço.

Sinto que, aos poucos, vou conquistando o que tanto sonhei, afi nal, quem poderia ima-
ginar que uma pessoa do rio Macacos, quase sem perspectiva nenhuma, conseguiria chegar 
onde estou. Não me sinto mais capaz que os meus amigos de infância, ao contrário, penso 
que faltaram oportunidades.
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Flávio Bentes Abreu Filhoilho11  

Nasci no dia 27 de dezembro de 1977, no antigo CESPE em Breves (uma unidade de 
saúde). Passei parte da minha infância no rio Parauau, bem próximo da cidade. Meu pai veio 
da cidade do Moju, trabalhar como capataz na EIDAI DO BRASIL S/A, madeireira que du-
rante anos foi muito forte na região, onde se aposentou por tempo de serviço. Chegando aqui, 
conheceu minha mãe Maria Cirino da Silva, mapuaenseuaense22  fi lha de trabalhadores rurais.

Sendo o fi lho mais velho ganhei o nome do meu pai, Flávio Bentes Abreu Filho. Meu 
pai trabalhava duro e, por não ter tido oportunidade de estudar, não conseguiu ascender 
profi ssionalmente na empresa. Desejando sempre para os fi lhos uma boa educação, um bom 
emprego, não media esforços para investir na educação. Para mim, ele pagava um professor 
particular que era um velho amigo da família, o “seu Basílio”, que vencido pelo tempo e 
muito debilitado faleceu ano passado. Lembro dele ensinando o ABC, onde a letra r era 
pronunciada bem forte (“rrrato”, “rrroupa”). Devido a esse reforço escolar, passei da 1ª fraca 
para a 1ª forte, ainda no meio do ano.

 Nós vínhamos de cascoos de casco33, d, desembarcávamos na Ibel (indústria palmiteira) e seguíamos 
a pé para a escola. Eu estudava na Escola Estevão Gomes. Hoje, quando refaço o mesmo 
percurso, entre a escola e o local onde fi cava a taperaapera44 da n da nossa casa, parece tão perto, mas 
na época parecia tão longe. Quando completei a 4ª série, mudamos para a cidade, passando 
a morar no bairro da Cidade Nova, que estava sendo ocupado.

A 6ª série marcou a minha vida por dois motivos: primeiro, porque conheci muitos ado-
lescentes de gangues e, segundo, porque repeti de série. Não era mais um aluno exemplar como 
fui até a 5ª série. Foi nessa série que conheci o adolescente Leonildo Guedes, um exemplo de 
aluno, que vendia pastel pela parte da manhã e estudava à tarde. Somos amigos até hoje. 

Já ia esquecendo, naquela época, eram cinco avaliações e o aluno passava com 32 pontos, 
mas também podia passar com 25 pontos – “passar arrastado”. Estava na segunda situação, 
era a quinta avaliação de geografi a, com professor Edvandro (hoje, ele é professor no estado 
do Amapá), que tínhamos como “carrasco”. Sentei próximo da porta da sala de aula e uma 
colega que já tinha saído me passou cola e eu não confi ei em mim. Comprei outra prova e 
marquei a alternativa dela. Resultado, a minha questão estava certa e fi quei com 4,5, mas 
precisava de 5 pontos e, com o professor, não tinha dessa, foi recuperação mesmo, matéria do 
ano todo. O Leonildo ainda tentou me ajudar, emprestando seu caderno, mas não deu outra, 
fui reprovado e isso foi como uma bomba em casa e decidi nunca mais colar. 

1 Estudante de Pedagogia – UFPA / Campus de Breves.
2 Mapuaense: Ribeirinha do Rio Mapuá, Distrito de São Miguel dos Macacos do municipio de Breves.
3 Casco: embarcação rupestre de pequeno porte, muito utilizada pelos ribeirinhos.
4 Tapera: local onde antes existia uma casa
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 Em 1993, foi inaugurada a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Professora Elizete Fona 
Nunes, onde 60% eram alunos que outras escolas não agüentavam mais, e eu estava no meio 
desses alunos “comportados”. Na nossa turma, a maioria era desinteressada e, quando não 
tínhamos nada para fazer, brigávamos com os alunos do turno da manhã, que vinham para 
a aula de educação física. Nessa época, já estava mergulhado nas brigas de gangues, mas 
mesmo assim conseguir concluir o antigo 1º grau, no ano de 1995, porque fi z supletivo (4ª 
Etapa) na Escola Elizete Nunes.

Fiz o primeiro ano do Curso de Ciências Humanas (CH), em 1996, na Escola Estadual 
de 1º e 2º Graus Professora Odízia Corrêa Farias. Porém, meu envolvimento com as brigas 
de gangues já era muito grande. Junto com os aliados, éramos uma das maiores gangues da 
cidade. As gangues de 1993 praticamente já não existiam, os nomes eram outros: Irmandade, 
turma da qual fui um dos líderes, Intocáveis, Demônios Vermelho – DV, Comando Geral 
– CG e outras.

 Talvez as maiores transformações na minha vida tenham acontecido no ano de 1997. 
No mês de fevereiro, nos envolvemos em uma briga violenta que culminou em um confronto 
ainda maior no mês de maio, resultando em vários feridos e na morte de um rapaz do bairro 
da Cidade Nova. Entretanto, não tinha nenhum envolvimento com turmas, o motivo de sua 
morte era porque morava no “nosso bairro”. Para piorar a situação, acusaram a Irmandade 
pelo assassinato do rapaz. Nossos aliados também se envolveram em várias mortes e tiveram 
mais de 20 membros presos, outros foram embora e nunca mais tive notícias. No mês de maio, 
depois da morte do rapaz, decidi deixar a gangue que ajudei a criar e fui um dos líderes, mas 
eles continuaram na ativa. Nesse mesmo ano, nasceram meus dois fi lhos: Flávio, no dia 22 
de maio, na cidade de Melgaço, e Luan, no dia 14 de setembro.

Já em 1998, foi marcante porque iniciamos os trabalhos da Comunidade Irmã, associação 
fundada por ex-membros e membros de gangues. Eu já estava com mais de um ano fora das 
gangues, foi meu primeiro engajamento em trabalhos sociais. Em 1999, fi z parte da Diretoria 
do Centro Comunitário Elcione Barbalho, me fi liei ao PT e também fi z parte do Conselho 
Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Estevão Gomes. 

Nesse ano, morreu um membro da Irmandade, ele era muito considerado por nós, éramos 
muito próximos. Sentimos muito a sua morte, foi um dos que não conseguirmos reintegrar à 
sociedade. No seu enterro, estávamos lá, com muita revolta, vontade de tirar a forra, como se 
diz na gíria, mas eu já estava há dois anos fora das gangues e a Comunidade Irmã começava 
a ganhar destaque na sociedade. Nada que fi zéssemos traria ele de volta. É interessante como 
criamos laços de amizade e, ao perdermos um amigo, a dor que sentimos é inexplicável, como 
também criamos ódio pelos membros das gangues rivais. A morte do “Neguinho”, como ele 
era conhecido, foi motivo para redobrar os trabalhos para não perdermos mais ninguém.

Em 2001, concluí o segundo ano do ensino médio, pois, o 2º grau foi extinto, quero res-
saltar a você, leitor, uma frase do professor de Matemática, Jorsi, em reposta ao questionamento 
de um aluno sobre a prova que estava muito difícil. Ele falou: “Não existe prova difícil, o que 
existe é aluno despreparado”. Consegui concluir o ensino médio, no ano de 2003, levei oitos 
anos para essa conclusão, quando o normal são três anos. Resisti, mesmo quando a maioria 
pensou que eu seria um “João Ninguém”, apenas mais um número na estatística.

Entretanto, tracei metas para a minha vida, resolvi fortalecer a corrente dos fortes, 
daqueles que mesmo de origem popular conseguem ingressar e concluir uma universidade. 
Quando concluí o ensino médio, decidi que não engrossaria a estatística dos alunos que con-
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cluem o ensino médio e acham que por serem pobres já foram longe demais, conformando-se 
com um emprego que exige pouca escolaridade, como vendedor e auxiliar de escritório, e 
não buscam sua própria ascensão. 

Meu pai sempre falava quando eu faltava na aula: “Olha, o que tu aprende não vai servir 
pra mim, eu já estou velho, mas vai servir pra ti” e minha avó tem um ditado: “A educação 
é a única cosia que pobre deixa de herança para os fi lhos”. Hoje eu sei o que eles queriam 
dizer com isso. Por isso, comigo será diferente. 

Pensei e fi z o vestibular de 2004, ganhei uma bolsa do Curso Pré-Vestibular Albert 
Einstein, estudava no cursinho à noite e fazia revisão em casa durante o dia. Apesar de fazer 
uma boa pontuação na primeira e na segunda fase e por morar só na época, não acordei no 
horário e, quando cheguei na universidade para fazer a terceira fase, já tinha extrapolado o 
tempo de tolerância. Desabei em choro, com raiva de mim, mas não desisti.

No vestibular de 2005, fi z inscrição novamente, dessa vez estudei somente em casa. 
Quando o resultado saiu, participava do III Congresso de Desenvolvimento Sustentável do 
Marajó. Estávamos montando um grupo de trabalho, ouvi pistolas e fui até uma farmácia, 
onde me informaram que a lista de aprovados estava sendo divulgada pela Rádio Marajó. 
Eram, aproximadamente, 10h, quando ouvi meu nome, algo tomou conta de mim, sai correndo 
e, na Avenida Rio Branco, encontrei mais amigos que tinham sido aprovados, fi zemos uma 
caminhada na frente da cidade. Chegando em casa, percebi a imensa felicidade e orgulho 
do meu pai, ao ver o fi lho que deu tanta preocupação chegar onde ele não chegou por falta 
de oportunidade.

Imagino que, se você leu até aqui, é certo que tenha se identifi cado com os altos e baixos 
dessa parte da minha vida. Nossos relatos, certamente, não são os mesmos, mas temos a mesma 
origem. Somos oriundos de camadas populares, nossos pais são analfabetos ou estudaram no 
máximo até a 4ª série, vivemos em bairros violentos, muitas vezes fomos para a escola com 
fome, enfi m, eu poderia fazer um rol de semelhanças entre nós.
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Jackson Silva AraAraúújojo11

Nem sempre é fácil condensar uma trajetória de vida em algumas laudas, pois sempre 
se corre o risco de esquecer algo signifi cante ou até mesmo de eleger alguns fatos prioritários 
em detrimento de outros. Contudo, nas linhas que se seguirão, diluirei de forma sucinta um 
pouco de minha história de vida. Advirto que ela não foi uma vida de aventuras emocionantes, 
porém, acredito que ela pode servir de estímulo e até exemplo para muitas pessoas que querem 
chegar aonde eu já cheguei e até mais longe, mas que olham para suas condições fi nanceiras 
e vêem nelas grandes correntes que pesam e lhes tiram o ânimo de se arriscar a tentar buscar 
seus sonhos, uma melhoria para suas vidas.

Bem, eu me chamo Jakson Silva Araújo, mas durante quase toda a minha infância fui 
conhecido apenas por meu apelido, PIU. Fui o segundo fi lho em uma família de oito irmãos. 
Pode-se dizer que nasci pobre de berço, mas rico de carinho e atenção por parte de meus 
pais (Sr. José de Nazaré e Dona Maria de Fátima), que considero os maiores responsáveis 
por eu estar escrevendo essas presentes palavras, não só pelo fato de me darem a chance de 
estar no mundo, mas, também, por incentivar eu e meus irmãos a sempre nos dedicarmos 
em nossos estudos. 

Acredito que, quando os meus pais me incentivavam, sentia que os mesmos apostavam 
todas as suas “fi chas” em nossos estudos, naquilo que um dia não tiveram, e hoje vejo que 
eles colhem os frutos de uma longa batalha, cheia de tropeços e difi culdades.

Sou natural da cidade de Belém, no entanto, logo no meu primeiro ano de vida vim para 
o interior do município de Breves, morava à margem do rio Mapuá. Lembro-me que meu pai 
justifi cava o motivo de nossa mudança através de uma promessa de emprego advinda de seu 
irmão (meu tio), relacionada à tiragem de madeiras, e como a situação estava difícil na capital 
tivemos de vender o que não dava para trazer na viagem e se “aventurar” na busca de novos 
horizontes. Mas nem tudo ocorreu como pensávamos. Passamos três longos anos naquele 
local, os tempos começaram a fi car, cada vez mais, difíceis e a falta de trabalho, aliada à 
escassez de alimento, bem como a necessidade de meus pais colocarem seus fi lhos na escola, 
impulsionaram-nos a outra mudança, agora nosso destino é a cidade de Breves.

Em Breves, teve início a minha vida estudantil. Obviamente comecei na educação 
infantil, mais precisamente na escola Coelhinho Feliz, atual Pingo de Gente. Desse período, 
contemplo boas lembranças, pois estudar para mim parecia ser muito fácil e não um “bicho-
de-sete-cabeças”. 

Posteriormente, ingressei no então chamado 1º grau, na escola Estevão Gomes, na qual 
estudei durante oito anos, ou seja, cursei todo o ensino fundamental. Nessa época, comecei 
a me conscientizar de que estudar não era tão simples como pensava, pois existiam muito 
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mais coisas que balizavam o bom rendimento do estudante além da própria capacidade de 
cada um, falo de coisas relacionadas às necessidades de calçar, vestir, comprar materiais 
didáticos, entre outras. Itens esses, ou mais precisamente a falta deles, que por várias vezes 
infl uenciaram negativamente a minha vida estudantil. 

Por esse motivo ressalto um episódio que me ocorreu na 4ª série e que marcou minha 
vida, pois recordo que passei mais de uma semana sem freqüentar a escola por ser o único 
aluno da classe a não ter o novo uniforme da escola, e vale ressaltar que as minhas faltas não 
eram atribuídas a restrições ou proibições por parte da direção ou de algum professor, mas 
sim por vergonha, além do que, por mais de uma vez, cheguei a emprestar folhas de caderno 
de meus colegas de classe para escrever as aulas do dia, pois meus pais não tinham condições 
de comprar material para todos os fi lhos que estavam estudando.

Porém, mesmo com difi culdades, consegui concluir o ensino fundamental, de onde 
também tirei boas experiências, das quais destaco o episódio ocorrido na 7ª série, no qual 
consegui obter vinte notas máximas (dez), fato que tenho como troféu até hoje. 

Posteriormente, tive o ensino médio pela frente e meu ingresso nessa modalidade de 
ensino já se iniciou de forma difícil, pois na ocasião de minha matrícula tive que passar uma 
noite em claro em uma fi la em frente à escola Maria Câmara Paes, uma das duas únicas es-
colas de ensino médio do município, na companhia de meu pai, na esperança de conseguir 
uma vaga.

Dessa forma, ingressei no ensino médio, onde pude perceber, quase involuntariamente, 
a existência de uma espécie de funil, no qual cada vez mais se ia diminuindo o número de 
participantes na vida estudantil. Ora, lembro-me que, antes no ensino fundamental, contava 
com muitos colegas de classe dos quais grande parte foi desistindo de suas formações. 

Sendo assim, a cada ano que se passava no ensino médio, também, mais se diminuía 
o número de alunos nas classes, exemplo desses fatos são mostrados desde a ocasião do 1º 
ano, onde eu contava com mais de cinqüenta colegas de sala, enquanto que, no 2º ano, esse 
número caiu para menos de trinta e, no 3º ano, chegou ao ponto de só concluírem pouco 
mais vinte alunos. 

Nisso tudo, a única coisa que me confortava era o fato de eu estar presente entre os 
concluintes, mesmo que com difi culdades, pois na maioria das disciplinas os professores, 
para ganhar mais tempo para explicar suas matérias, recomendavam a compra de cópias do 
material a ser lecionado, o que na maioria das vezes me obrigava a estudar com algum colega 
que tivesse material ou, simplesmente, tinha que escrever as explicações dos professores para 
assim suprir minha carência de material teórico. 

Dessa forma, consegui vencer mais uma etapa na vida escolar, com algumas seqüelas, 
haja vista que foi nessa etapa de ensino que tive a infelicidade de tirar minhas primeiras notas 
“vermelhas”, o que foi um impacto muito grande para mim, mas que, no entanto, me serviu 
de lição, pois assim aprendi que na vida nem sempre se tem sucesso em todos os momentos, 
pois é inevitável que haja alguns tropeços. Por esse motivo que extraí do meu trajeto no ensino 
médio uma fi losofi a de vida, ilustrada da seguinte forma: não importa se alcançamos mais vi-
tórias ou mais derrotas em nossas vidas, pois o interessante é que temos que lutar sempre.

Dessa forma, concluí mais um degrau de minha formação, que confesso que na época 
pensava ser o último, pois não tinha nenhum plano de ingressar na academia, pelo fato de achar 
tal possibilidade inalcançável por vários fatores. Veja bem, ao contrário da maioria de meus 
colegas, eu não tinha feito cursinho pré-vestibular, além do que pensava que ingressar em uma 
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universidade era muito difícil, ainda mais tendo em mãos apenas uma formação na rede pública 
de ensino e, para piorar, não tinha sequer dinheiro para custear minha inscrição no processo 
seletivo. Por tudo isso, concluía que a minha vida estudantil tinha chegado ao seu fi m. 

Porém, lembro-me que, no último dia de inscrição para o vestibular, em uma tarde bo-
nita de verão, veio em minha porta um antigo professor dos tempos do ensino fundamental, 
chamado André Guimarães. Parece que foi ontem, lembro-me que ele estava com uma fi cha 
de inscrição nas mãos e dizia que era para mim. De início, eu recusei, achei que seria em 
vão ele me dar a fi cha, pois achava que não tinha capacidade de ser aprovado e não queria 
desapontá-lo e seria mais justo que ele investisse em outra pessoa que tivesse maior chance de 
ser aprovado. Contudo o professor insistiu e me incentivou a pelo menos tentar sem nenhum 
compromisso, afi nal de contas, o que eu tinha a perder? 

Para minha felicidade, ele estava certo e eu errado. Daquele momento, comecei a admirar 
a docência e percebi por experiência própria que um professor pode, sim, mudar a vida de 
seus alunos, acreditando em sua capacidade, mesmo quando ninguém, nem o próprio aluno, 
consegue acreditar em si mesmo. 

Sendo assim, me inscrevi no processo seletivo de 2003, já nos “acréscimos”. Posterior-
mente, coloquei em mente que agora era só estudar, afi nal todo meu futuro dependeria do 
meu desempenho. Então, eu me cercava de livros, mas, no momento que eu começava a ler 
as primeiras páginas, era acometido de uma súbita “preguiça” e, para piorar, toda tarde pas-
savam em minha rua meus amigos me convidando para jogar nossa tradicional “peladinha”, 
então eu deixava os livros de lado e ia me divertir. 

E assim ia se aproximando o dia da primeira fase de provas, e a cada dia que passava 
eu observava crescer a expectativa de meus colegas que estavam ansiosos à espera do dia das 
provas, no entanto eu disfarçava, pois pouquíssimas pessoas sabiam que eu faria o vestibular. 
Prova disso é que nem meus pais sabiam. Não sei se eu não falava que ia concorrer a uma 
vaga na faculdade só para fazer suspense ou por medo de despertar expectativa nas pessoas 
e depois correr o risco de decepcioná-las, mas o fato é que tal dia chegou. 

Lembro-me que fui o segundo candidato a chegar no local de prova, assim tive a chance 
de analisar o perfi l de todos os outros candidatos que entraram na sala em que eu estava. 
Tecia, em meus pensamentos, quais seriam aqueles que poderiam ou não conseguir ter êxito 
nas provas, nessa seleção eu me colocava sempre como aquele que teria menos chance. 

Porém, foi-se a primeira fase e veio o esperado resultado, no qual, para minha surpresa, 
eu tinha passado e, dessa vez, aqueles que não sabiam que eu estava concorrendo no vesti-
bular fi caram cientes, pois os nomes dos aprovados foram divulgados em diversos meios de 
comunicação, e, é claro, os mais contentes com o meu sucesso foram meus pais. 

Assim, comecei a ver que o “diabo não era tão feio quanto parecia”, pois eu tinha dado 
um grande passo rumo à universidade que estava ali, apenas mais um passo. Contudo, no 
período entre as provas da primeira e segunda fases, me ocorreu mais um fato marcante em 
minha vida, fui selecionado para o serviço militar. É isso mesmo, logo eu que pensava que, 
terminando o ensino médio, teria férias prolongadas, mas, graças a Deus, não foi isso que 
aconteceu, pois agora eu era o atirador monitor nº 21, Jakson do Tiro de Guerra 08-004, prestes 
a me tornar um universitário. E foi o que acabou acontecendo, pois, para minha felicidade e 
delírio de meus pais, fui aprovado também na segunda fase do vestibular. 

E não é mesmo que virei um acadêmico, aprovado no curso de licenciatura plena em 
Pedagogia? Ressalto que não era meu curso por opção, mas que aprendi a amar. Percebi, assim, 
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que minha vida deu um salto positivo quando eu pensava que não poderia ir mais além. Então, 
vi que minha entrada na academia não revolucionou apenas minha vida enquanto estudante, 
mas também como um todo, pois notei que até o olhar das pessoas (de meus amigos, de meus 
vizinhos) tinha o tom de admiração. Sentia que eles puderam ver que um jovem pobre e de 
periferia que morava ao lado, vivenciando aquelas mesmas difi culdades comum a todos, 
conseguiu vencer e chegar a uma universidade.

Hoje, curso o terceiro ano de Pedagogia e, analisando a trajetória que me elevou a 
essa categoria de ensino, observo que realizei o sonho de meus pais, no entanto, não o meu. 
Pois, mesmo que tenha conseguido dar grandes passos na minha formação, creio que posso 
ir muito mais além e que muito ainda posso fazer e ao ser selecionado a participar do projeto 
“Conexões de Saberes”. Não fi quei apenas alegre por ganhar uma ajuda de custo, trabalhando 
meio período e até poder viajar, não foi somente isso que vi nesse projeto, uma janela para o 
futuro. E só pra ressaltar, digo que sou evangélico e que meus segmentos morais primam pela 
solidariedade e vejo, no “Conexões de Saberes”, uma forma de ajudar aqueles desprovidos 
de excepcionais condições sociais e fi nanceiras, de que o acesso à universidade pode ser sim 
uma realidade possível e palpável.

Então, nós que fazemos o “Conexões de Saberes” temos em mãos a chance e os instru-
mentos para fazer a diferença, pois, afi nal, como muitos dizem, “nós somos os iluminados” 
e, por isso, temos a responsabilidade de também iluminar outros capazes como nós que se 
encontram ocultos. 

Sendo assim, creio que hoje estamos semeando planos e projetos, mas dentro em breve 
vamos estar colhendo os frutos desse trabalho e quero estar lá nesse momento para ver, assim 
como aquele professor que falei anteriormente e que me incentivou a cursar uma faculdade, 
que as mudanças em nossas vidas não se dão de forma fácil e nem rápida, mas com certeza 
vale a pena tentar.
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Jurema da Costa MarquesMarques11

“Depende de nós

que o circo esteja armado,

que o palhaço esteja engraçado,

que o riso esteja no ar, 

sem que a gente precise sonhar.”

Sérgio Mendes

Nasci no município de Bagre, no dia 24 de março de 1980. Sou fi lha de Miguel do 
Espírito Santo Rodrigues Marques e Italzira do Socorro Costa Marques. Minha mãe teve 
cinco fi lhos: quatro mulheres e um homem; o qual infelizmente faleceu no dia 9 de janeiro 
de 2002, em acidente de trânsito.

Meus pais moravam no interior de Bagre, na Vila da Boa Vista, rio Panaúba. Come-
çaram a trabalhar desde criança, ajudando meus avós na roça, no cultivo de mandioca para 
a fabricação de farinha. Conheceram-se através do trabalho na roça, passaram a namorar e 
logo passaram a viver juntos. Logo, nasceu a primeira fi lha, depois a segunda, eu, e com o 
nascimento da terceira fi lha, meu pai começou a se preocupar com nossa educação. Como 
lá não havia perspectivas de estudos, mudamos para Breves, tentando dar uma nova vida e 
início aos nossos estudos.

No início, foi difícil. Meu pai não conseguia emprego. Não possuíamos casa própria e 
passávamos muita fome. Finalmente, ele conseguiu uma vaga como roçador de rua. Traba-
lhava todos os dias, de manhã e de tarde. As coisas não iam muito bem. Tínhamos apenas 
uma alimentação por dia. Imaginem só, que chega a quarta fi lha, a situação piora, minha mãe 
quer voltar para o interior. Mas meu pai insistia em fi car. 

Nesse período, os três fi lhos mais velhos já freqüentavam a escola. Foi então que meu 
pai, através de um colega de trabalho, descobriu que havia uma vaga de zelador na escola 
onde estudávamos. Ele se informou com a freira encarregada e conseguiu a vaga.

A partir daí, meu pai passou a ter total apoio das freiras. O trabalho era menos pesado e 
ganhava um pouquinho mais; minha mãe engravida de novo. Quando nasce o quinto fi lho, as 
freiras aconselham meus pais para que minha mãe fosse operada para não ter mais crianças, 
argumentando que as coisas andavam difíceis. Eles aceitaram e minha mãe viajou para Belém 
(com o apoio das freiras claro) e fez a cirurgia.

Todos nós estudávamos, meu pai não permitia que faltássemos na escola. Ele sempre 
exigiu muito de nós. Nesse período, as freiras já tinham ajudado meu pai a comprar uma casa 
e conseguiram uma vaga de servente para minha mãe. Surgiu uma proposta de venda de um 
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terreno, de duas professoras da escola onde estudávamos. De novo, com a ajuda das freiras 
meu pai vende a nossa casa e compra o terreno. Como não havia casa no terreno, as freiras 
cedem uma sala de aula, lá na escola, para fi carmos até meu pai construir uma casinha que 
desse para nos mudarmos.

Já morando na nova casa, agora um terreno grande, plantamos diversas árvores frutífe-
ras. Tudo era bom ou quase tudo, porque quando chegava a hora de ir para a aula, começava 
a reclamação, pois a escola era horrivelmente longe de casa. E essa era uma das maiores 
difi culdades que enfrentávamos. 

Às cinco da manhã, meu pai acordava todo mundo. Quando saía, meia hora após ter 
nos acordado, devíamos estar prontos para acompanhá-lo. Assim, acontecia todos os dias, 
com chuva ou não. Tomávamos um golinho de café e, com isso, fi cávamos até a hora da 
saída, por volta das onze, quando não havia merenda. Uma vez lembro que desmaiei na rua 
quando voltávamos para casa, fi quei muito doente e quase um mês sem estudar, mas depois 
me recuperei e prossegui os estudos.

Fui para a escola muito cedo, devido a minha mãe trabalhar e não ter com quem nos 
deixar. Ela pediu para a diretora me deixar estudar nas turmas de pré-escola. Sem poder passar 
para a primeira série, repeti três anos até chegar na idade de entrar para o fundamental. Estudei 
na mesma escola até completar a quarta série. Nesse período, a parte que eu mais gostava era 
a hora da merenda. Minha mãe enchia o prato de merenda para mim.

Passei a estudar em outra escola, agora sem a presença de minha mãe. Tornei-me um 
pouco rebelde com os professores, fugia da aula, não fazia as minhas atividades escolares. 
Resultado: repeti a quinta série. Percebi que o prejuízo era apenas meu e resolvi me estruturar 
na escola. Sempre sonhei em ser professora e, quando ingressei no ensino médio, já tinha 
certeza do que eu queria fazer. Iniciei meu curso de magistério e nunca desanimei, apesar de 
ele exigir muito. Ainda mais que nesse período já havia crianças envolvidas nesse processo, 
que eram minhas fi lhas. Consegui concluir o ensino médio, mas não pensei em parar.

Tenho três fi lhas, Juliana, Jéssica, Jackelinhe. Juliana nasceu no dia 11 de março de 96, 
é minha fi lha mais velha. É registrada no nome dos meus pais e mora com eles.

Jéssica, de cinco anos, e Jackelinhe, de três, moram comigo e meu marido, em uma 
casa bem ao lado da casa do meu pai. Meu marido trabalha viajando em balsa de frete e tem 
pouco tempo para vir em casa fi car com a família. Ele, assim como meus pais, me dá total 
apoio nos meus estudos.

Fiz vestibular três vezes, até que, graças a Deus, consegui entrar na universidade. Esse 
era um sonho tão meu, quanto dos meus pais, que nunca mediram esforços para me ajudar. 
Fui a primeira de casa a passar no vestibular, e espero que não seja a única. 

Em 2003, eu tinha começado a trabalhar como professora e, justamente no dia do resulta-
do, estava na escola, pois teríamos uma reunião pedagógica. Foi um dia que jamais esquecerei. 
Eu não estava em casa na manhã que ia sair o listão dos aprovados, estava trabalhando. Quando 
começaram a falar os nomes, parecia que eu ia desmaiar, e imaginava como estaria meu pai 
nesse momento, até que o tão esperado aconteceu, falaram o meu nome. Foram me buscar 
na escola, ainda me lembro muito bem, como se fosse hoje, minha irmã no portão da escola 
apitando na moto. Ela não agüentou de ansiedade e foi logo quebrando ovos na minha cabeça. 
O melhor momento, depois de ter ouvido o meu nome, foi chegar em casa e poder contemplar 
os rostos tão felizes de meus pais, que me esperavam para comemorarmos. Foi melhor ainda, 
porque meu marido havia acabado de chegar de viagem. Aquele dia foi muito feliz para todos 
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nós que ainda nos sufocávamos com a perda de meu irmão, que há um ano havia falecido. 
Comemoramos três dias seguidos e, de vez em quando, ainda comemoramos.

Trabalhei dois anos ministrando aulas na escola Margarida Nêmer. Fui demitida no 
início desse ano por causa de politicagem, mas isso também não me fez desanimar dos meus 
estudos. Foi aí que resolvi ser voluntária do projeto UFPA Cidadã, uma parceria dos alunos 
da universidade com a comunidade em geral, dando apoio às crianças que vivem próximas 
ao campus, que necessitassem de reforço escolar, de um incentivo para dar continuidade aos 
estudos, servindo como conscientizador das massas populares. Atualmente, estou atuando 
como coordenadora do projeto e professora de uma turma.

Fui contemplada, há pouco tempo, com uma bolsa do projeto Conexões de Saberes. 
Pretendo, através dele, buscar entender melhor o campus onde estudo e outros que ele me 
proporcionar a visitar, principalmente conhecendo o perfi l dos alunos que dele fazem parte, as 
difi culdades que os alunos de comunidades populares encontram e que podem ser superadas 
através de boas iniciativas.

Às minhas fi lhas, busco incentivar de todas as maneiras possíveis, para que elas achem 
interesse nos estudos e em tudo que fi zerem. E busco me assegurar na minha profi ssão através 
da minha formação, justamente para dar condições para elas, não só fi nanceira, mas cultural, 
social e ideologicamente. 

Tenho muitos sonhos na vida e um deles é sempre levar em frente os meus estudos: não 
importando as difi culdades. Afi nal, elas sempre estiveram presentes; mas, olha só, já estou 
aqui, na universidade, e pretendo futuramente, assim que me formar, tentar uma especialização 
e tudo mais que Deus permitir.
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Raimundo Lobato dos SantosSantos11

“Das muitas coisas do meu tempo de Criança, 
guardo vivo na lembrança o aconchego meu lar.

No fi m da tarde quando tudo se aquietava a 
família se ajuntava lá no alpendre a conversar.

Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, 
todo dia o ano inteiro, trabalhavam sem parar,

Faltava tudo, mas a gente nem ligava o impor-
tante não faltava seu sorriso em seu olhar.

Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas 
aquilo era sagrado um por um ele afagava,

E perguntava quem fi zera estripulia a mamãe 
nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava.

O sol se punha a viola alguém trazia todo mun-
do então pedia pro papai cantar com a gente,

Desafi nado meio roco e a voz cansada ele can-
tava mil toadas seu olhar no sol poente.

Correu o tempo, e hoje eu vejo a maravilha de 
se ter uma família quanto muitos não a tem.

Agora falam do desquite e do divórcio o amor 
virou consórcio compromisso de ninguém.

Há tantos fi lhos que bem mais do que um palá-
cio gostariam de um abraço e do carinho de 
seus pais.

Se os pais se amassem o divórcio não viria, 

chamam isso de utopia. Eu a isso chamo Paz.” 

(Música: Utopia / Pe. Zezinho)

Meu nome é Raimundo Lobato dos Santos, tenho 28 anos, nasci em Belém do Pará, 
onde começo a contar um pouco da minha historia.

Venho de uma família simples, mas muito trabalhadora e que sempre se envolveu 
com as questões sociais da comunidade onde morávamos. Meu pai, o senhor Valdomiro 

1 Estudante de Pedagogia – UFPA / Campus de Breves.
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dos Santos, fez parte do pelotão de frente dos movimentos populares na década de 80, 
que, que dentre outras coisas, lutava por melhores condições de vida para os moradores do 
nosso bairro. Foi eleito presidente do centro comunitário Lomas Valentina durante alguns 
anos, participou da construção do Partido dos Trabalhadores em Belém, onde permanece 
fi liado até hoje.

Minha mãe participava de forma mais discreta, mas não menos importante, pois tinha 
muitos afazeres em nossa casa, cuidar de quatro fi lhos, além de trabalhar fora.

Mas, como diz a letra da música...
Mas nem tudo foram fl ores em minha vida, quando tinha oito anos, meus pais se sepa-

raram e eu acabei vindo morar com minha avó paterna – uma das coisas mais importantes 
que aconteceram naquela época, pois minha avó sempre foi muito religiosa, preservadora da 
moral e dos bons costumes e foi com essa educação que ela me criou. A cidade onde minha 
avó morava é Breves, no Marajó. Logo quando cheguei, notei muita diferença em relação à 
capital, pois era um lugar bem brejeiro e simples, sem ter muita coisa pra fazer. 

Meu pai, sempre com o pensamento de querer resolver os problemas sociais através da 
política partidária, cuidou logo de fundar o PT no município, que mais tarde viria se tornar 
uma grande resistência frente ao governo municipal. Nas eleições seguintes, conseguiram até 
eleger uma vereadora, mas, ao conseguir o mandato, esqueceu-se daqueles que a ajudaram 
na sua vitória, mudando de partido com apenas um ano na câmara. Mesmo assim, meu pai 
não se deixou abater e mergulhou de cabeça naquilo em que ele acreditava, militando dentro 
do Partido dos Trabalhadores.

Sendo fi lho de pais separados, mal eu sabia que as difi culdades ainda estavam por co-
meçar, pois com meu pai trabalhando muito na política – talvez para tentar suprir a ausência 
que minha mãe fazia em sua vida –, não tinha muito tempo para cuidar de mim e do meu 
irmão mais novo, Reginaldo, que na época tinha seis anos. A responsabilidade de nos criar 
coube a minha avó, que já tinha uma idade avançada. A partir daí tive que vender chopp, e o 
dinheiro que conseguia juntar era para comprar material escolar, comida e até roupas, mas, 
com isso, não pude aproveitar muitas coisas da minha infância.

Nesse período que durou certo 8 anos, vivenciei muitas coisas que serviram de aprendi-
zado para minha vida, como, por exemplo, o projeto Pequeno Vendedor, que buscava ajudar 
as crianças que faziam qualquer tipo de venda, mas que também estudassem. Funcionava 
num barracão e lá tínhamos a oportunidade de brincar um pouco e depois se alimentar muito 
bem na hora do almoço a um preço irrisório. 

Também posso mencionar, aqui, outra lição de vida, pois, a partir do momento que 
comecei a conseguir meu dinheiro de forma honesta, nunca precisei trilhar o caminho da 
marginalidade. Isso me permite dizer que, quanto antes as pessoas tiverem a oportunidade 
de ter um trabalho compatível com a sua idade, capaz de prover suas necessidades básicas, 
menos chance terão de se tornarem marginais.

Mesmo com toda essas difi culdades, nunca deixei de estudar, sempre busquei me esforçar 
para não repetir de ano. Em Breves, minha primeira escola foi o Colégio Santo Agostinho, 
que até hoje é comandado pelas Irmãs Agostinianas, que realizam um bom trabalho.

Aos 15 anos, retornei a Belém para morar com minha mãe e cursar o ensino médio em 
técnico em contabilidade, mas não demorou muito para que eu voltasse a morar novamente 
em Breves. Talvez porque o Marajó, como um todo, tem algo que nos atrai, seja pela beleza 
de seus famosos igarapés de água fria e rios de água barrenta; seja pela simplicidade da vida 
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do caboclo ribeirinho, que, apesar de estarmos em plena era da informática, é possível en-
contrar sem muito esforço pessoas que ainda dormem sob a luz de uma lamparina abastecida 
por óleo queimado; seja pelo delicioso açaí batido na máquina ou amassado à mão e fi ltrado 
na peneira, tomado na cuia; seja pela beleza de seus campos secos e alagados, onde búfalos 
caminham livremente servindo até, em alguns lugares, como meio de transporte; seja pela 
beleza das mulheres maravilhosas que aqui residem e sem mencionar que está localizado na 
região mais rica em fauna e fl ora do mundo, como dizem as rimas do poeta local Manoel 
dos Santos:

“Breves é uma linda cidade

Que muito gostariam de ver

Onde os pássaros festejam

De manhã e ao anoitecer

Breves é cidade pacata

Com gente de coração imenso

Povo muito hospitaleiro

Que vive na sua crença

Sua gigantesca origem

Se conhece ao pôr do sol

Quando os pássaros fazem festa

Contemplando o seu arrebol

Breves fi ca no sudeste 

Da ilha do Marajó

Onde habitávamos Nhengaíbas

E também os caiapós

A ilha do Marajó

Fica no nordeste do Pará

Que é a terra do açaí

E também do tacacá

Breves tem quase 50 mil habitantes

Com um objetivo só

Lutar pela melhoria 

Da capital do Marajó”

Após ter concluído o ensino médio em 1996, não quis mais saber de estudos, por achar 
que só isso bastava para conseguir um bom emprego, afi nal, meu diploma dizia que era técnico 
em contabilidade e em administração de empresas. Erro grosseiro. Meus colegas começaram 
a passar um a um para o ensino superior e eu fui fi cando para trás. 

Até que em 2003, passados sete anos, resolvi fazer o vestibular e acabei passando no 
curso de Pedagogia. Uma grande conquista para alguém como eu que já não queria mais estu-
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dar. No início, pensei que não me identifi caria com o curso, por entender que bom mesmo era 
fazer vestibular para cursos ditos elitizados como Medicina, Direito, dentre outros. Mas, com 
o decorrer do tempo e a chegada das disciplinas voltadas para o social, como a sociologia da 
educação, políticas educacionais e legislação, comecei a perceber que esse curso tem muito 
a contribuir na minha formação profi ssional e na minha formação como pessoa. Assim, logo 
que retornei para Breves, me engajei em movimentos sociais e entrei na política, fi liando-me 
ao Partido dos Trabalhadores, por comungar da mesma fi losofi a que até então era pregada, 
assim como meu pai fi zera um dia, e essas disciplinas me deram uma grande fundamentação 
teórica para continuar a minha luta na sociedade da qual faço parte, além do que eu tenho o 
dever de retribuir, à comunidade, parte daquilo que ela paga com seus impostos. 

Hoje, aos 28 anos, posso afi rmar que tudo o que passei em minha vida serve de incentivo 
para lutar por aquilo em que acredito, por aquilo que quero. Aquilo em que eu acredito é que, 
apesar de tantas difi culdades e sofrimentos, se quisermos vencer na vida de forma digna e 
honesta, o caminho mais acertado ainda é a educação, pois ela é capaz de nos dar subsídios 
necessários para atuar em todas as áreas da sociedade. E o que eu quero é continuar lutando 
por uma sociedade mais justa, mais humana e fraterna, onde as pessoas tenham o mínimo de 
educação, saúde e trabalho para viver bem com os seus, que elas sejam respeitadas por aquilo 
que são e não pelo que possuem.
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Sirlenna Valérie Matos PantojaPantoja11

Considero difícil a tarefa que tenho a executar, mesmo que seja para falar sobre mim. 
Isso ocorre porque são poucas as coisas de minha infância que me lembro, sobretudo da 
primeira infância. Mas vamos lá!

Antes de iniciar propriamente falando sobre mim, desejo usar algumas linhas para falar 
sobre meus pais. Oleno é o nome de meu pai, natural do município de Bagre. Ele conheceu 
minha mãe, Socorro, quando ela estava em Bagre, a passeio, vinda da cidade de Curralinho. 
A partir de então, começaram a namorar e, depois, já podemos imaginar.

Desde então, minha mãe passou a viver única e exclusivamente para nossa família, 
assumindo o posto de dona de casa, e meu pai, depois de trabalhar por um tempo no cartório, 
passou a trabalhar na câmara, onde trabalha até hoje. Depois que se casaram, meus pais passa-
ram um bom período morando na casa de minha avó paterna ou, então, em casas alugadas.

Meu nome é Sirlenna Valérie Matos Pantoja, minha mãe foi quem escolheu esse nome, 
que hoje aceito bem. Mas, há pouco tempo, não gostava por achá-lo incomum. Tenho dois 
irmãos, a Sirlenne (que meu pai só teve o trabalho de mudar o a pelo e) e o Oildes, de 16 
anos.

Nasci em Bagre, uma pequena cidade paraense, de mais ou menos 20 mil habitantes, 
situada na microrregião dos Furos de Breves, e a três horas e meia da cidade de Breves, onde 
moro atualmente.

Sou a fi lha mais velha e fui uma criança bastante comportada. Pelo menos em casa nunca 
chegaram queixas da escola, da vizinhança ou de qualquer outro lugar. E por ter sido muito 
obediente, desde pequenina, sempre procurei me sentir útil. Ajudava como podia minha mãe 
em pequenas tarefas domésticas. Meu pai nunca foi dado a esses afazeres, mas sempre procurou 
colocar o necessário em casa para nossa sobrevivência, ou seja, a comida. Fui responsável 
também na minha vida escolar. Sempre fui muito interessada. Nunca repeti de ano.

Minha mãe costurava (e costura até hoje). Foi com ela que aprendi a costurar um pouco, 
usando como modelo uma boneca. Aprendi também a tecer crochê. Ela fazia nossas roupas, 
minhas e de meus irmãos ou comprava roupas iguais para minha irmã e para mim, fazendo a 
gente ir à praça, à igreja, às festinhas de aniversário, vestidas igualzinhas. Por muito tempo, 
isso não nos incomodou, mas penso que, a partir do momento em que a adolescência foi 
chegando, já nos sentíamos um pouco constrangidas de nos vestir daquela maneira.

Comecei a estudar aos seis anos de idade, na escola de educação infantil O Mundo da 
Criança. Mas não completei o ano escolar por motivo de doença. No ano seguinte, ingressei no 
ensino fundamental na escola Julião Bertoldo de Castro e, nesse tempo, conheci uma pessoa 
muito importante, a Júlia, minha amiga por muitos anos, juntas estudamos desde a 1ª série 

1 Estudante de Pedagogia – UFPA / Campus de Breves
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até o 3º ano do ensino médio. Ela também era minha vizinha... Nossa vizinhança na época era 
bem melhor, acho que porque quando se é criança nada estressa, nem nos é exigido muito. 

Em casa, tínhamos um gato, ao qual demos o nome de Arisco, pois foi muito difícil 
conseguir que ele fi casse mais dócil.

Até a 4ª série (aos dez anos), poucas coisas ou pessoas me marcaram na escola. Uma 
das pessoas foi a professora Maurícia, com quem tinha uma relação muito boa. Ela gostava 
muito de mim. Era simpática, atenciosa, inteligente e muito querida por outros alunos. Até 
hoje a tenho como referência em minha vida. 

Nesse tempo, meu pai me matriculou numa escola de datilografi a, mas eu não gostava 
da idéia. Sentia vergonha, pois havia pessoas mais velhas e eu fi cava com medo de não saber 
fazer como elas. Não me sentia confortável. Mas acabei indo, afi nal, meu pai estava pagando. 
Mesmo assim, concluí o curso e veio a colação. Nos convites não constava o meu nome e 
uma das alunas participantes sugeriu que colocassem o meu nome escrito à mão, ou seja, 
fora do padrão. O meu pai não aceitou e eu me senti, sei lá, discriminada. Chorei muito, mas 
participei da festa, depois de serem feitas as devidas alterações nos convites.

Nesse tempo, participava do grupo das crianças na igreja católica, era da turma de ca-
tequese e também quis participar do ministério de música infantil, contudo essa experiência 
não deu certo, mas foi válida, afi nal tentei.

Aproximava-se o fi nal do ano e, então, era marcado o dia de minha Primeira Eucaristia. A 
cerimônia foi bonita, o coquetel também foi farto, as famílias reunidas, a comunidade presente 
e o Frei, vindo da cidade de Belém (na época nossa paróquia ainda não dispunha de pároco). 
A partir daí, continuei participando do grupo da igreja, dessa vez o “Perseverança”. 

Já estava na 5ª série e passei a estudar à tarde, era a menor série do turno com os menores 
alunos. Então, os alunos da 8ª série sempre se achavam melhores (era o que nós, da 5ª série, 
achávamos), eu não me importava muito, gostava mesmo era de estudar, de estar com as minhas 
amigas Júlia, Hanna, Leidy e Joana. Fomos as responsáveis, com a Izabel e o Lay, de formarmos 
uma turma que promovia festas de carnaval, de natal e de férias, com outros colegas. 

Adorei esse tempo, foi quando comecei a paquerar e construía muitos sonhos. Pensava 
em ser professora, sem muita noção do que é de fato a profi ssão ou a vocação. Sonhava com 
uma casa bem bonita e um dia não precisar fazer pastel e choppopp22  para ajudar em casa. Fazía-
mos (minha mãe e eu) pastel e chopp para meu irmão vender. Nunca passamos fome, graças 
a Deus, mas era com grande esforço que nos mantínhamos. 

Voltando à lista dos nomes que citei, recordo uma experiência negativa que passei quando 
estava na 7ª série. As quatro que citei anteriormente (Júlia, Hanna, Leidy e Joana), mais a 
Dani, Ligi, Cinthia e eu participamos de uma brincadeira bolada pela Cinthia que consistia 
em elencar adjetivos a uma professora (de quem não gostávamos) em um pedaço de papel. 
Assim fi zemos, mas deixamos a prova do crime e uns colegas disseram que a professora leu 
o papel. Ficamos com medo e deixamos de assistir às aulas de português (disciplina que ela 
ministrava). Os colegas diziam que a professora já tinha até marcado uma reunião com os 
nossos pais e tudo o mais. Mas, depois, descobrimos que era mentira, na verdade o que eles 
queriam era nos amedrontar (e conseguiram!). Assim, voltamos a assistir às aulas normal-
mente e creio que tiramos uma importante lição de tudo isso. Nunca mais voltamos a fazer 
nem algo parecido. 

2 Chopp: picolé, também chamado de sucolé, dindim...
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Passando para o ensino médio, as coisas mudaram muito, estava com 15 anos e o meu 
círculo de amizades fi cou reduzido, pois muitas dessas amigas foram estudar em outras cidades, 
em virtude da educação precária oferecida pelo SOME (Sistema de Organização Modular de 
Ensino). Mas, apesar de suas precariedades, me possibilitou conhecer professores incríveis, 
dos quais sempre lembrarei, como Ana Cláudia, Eduardo, Wlaudir, Medeiros, Marcos, Lu-
ciana, Ilce e Sérgio, este último, inclusive, foi quem me fez pensar que eu seria capaz de um 
dia cursar uma faculdade; foi um grande incentivador. 

Até então estava no 2ª ano e o ensino médio era muito animado, fazíamos feiras 
e sempre, ao fi nal de cada disciplina, uma festa de despedida dos professores. Nesse 
ano, também fui crismada, lembro que meu pai foi vestido com a camisa do Flamengo 
(fi quei chateada, afi nal, era um momento importante para mim). Foi também nesse ano 
que morreu meu avô materno em outubro, isso não me marcou muito, pois ele morava 
em outra cidade e na verdade só o tinha visto umas duas vezes, mas lembro da tristeza 
de minha mãe. Os nossos fi nais de ano eram sempre muito animados, mas nesse ano não 
foi tão divertido assim.

Ao iniciar 2002, pensei até que pararia de estudar, pois houve um boato de que o ensino 
modular acabaria, mas para o nosso alívio isso não aconteceu. Eu, certamente, tinha vontade 
de fazer o vestibular, porém, na minha cidade as pessoas se acostumam com a “vidinha de 
sempre” e aquilo estava quase me contagiando. 

Em outubro chegou uma professora, chamada Ilce, para as aulas de língua portuguesa, 
ela sempre conversava muito com a gente, contava de suas experiências, ouvia as nossas, 
questionava sobre nossos anseios após o ensino médio, se faríamos ou não vestibular, etc. 
O fato é que ela se disponibilizou a dar aulas grátis a quem estivesse interessado em fazer o 
vestibular. A Júlia, eu e outros colegas, os quais já haviam concluído o ensino médio, mon-
tamos um grupo de estudos incentivados por ela e iniciamos nossa árdua luta, a fi m de tal 
objetivo – passar no vestibular. 

Acontece que não havia dito aos meus pais sobre a taxa de inscrição para o vestibular. 
Lembro que quando contei a minha mãe, ela disse: “Bom, minha fi lha, então te prepara pra 
fazer pastel e chopp, que é com isso que a gente vai pagar”. Assim, minhas tarefas fi cavam 
bem divididas ao longo do dia. Acordava cedo para os afazeres domésticos e minha irmã, 
minha mãe e eu fazíamos pastel e chopp, para um garoto vender no recreio da escola. À tarde, 
a tarefa se repetia e tinha que arrumar tempo para estudar, tendo que, depois (à noite), seguir 
normalmente meu curso, pois estava no 3º ano.

Nós, do grupo de estudos, contávamos em mais ou menos 22 pessoas e conseguimos 
também que um professor de matemática nos auxiliasse nas aulas, sem nada cobrar, sendo 
que tínhamos de ir levando de qualquer jeito as outras disciplinas. Dessas as 22 pessoas, 
eu me identifi cava mais com o Benilson e a Júlia, fazíamos promessas juntos, mas sequer 
compartilhávamos da idéia de que um de nós não passasse.

Inicialmente, estávamos com muita vontade, mas ao se aproximar dezembro parece que 
todos fi caram um pouco relapsos e mesmo as festas de fi nal de ano, família e outras coisas 
pareciam ser bem mais importantes. 

Passadas as festas de fi nal de ano, corríamos contra o tempo, a data da prova estava pró-
xima e tivemos a idéia de ir a Breves para tentarmos de última hora conseguir entrar em algum 
cursinho. Conseguimos. Ficamos na casa (alugada) de uns conterrâneos, já universitários. 
Seguíamos estudando no cursinho. Logo após, veio a prova e, no dia seguinte, retornamos a 
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Bagre. Tinha quase a certeza de que não passaria. Mas para minha surpresa passei, o Benílson 
também, e outros oito do grupo de estudo, porém, a inseparável Júlia, não.

Para a 2ª fase, novamente voltamos a Breves e retornamos a Bagre muito tristes, pois a 
maioria não havia se dado bem. O fato é que no dia do resultado, após saber de minha aprova-
ção, não sabia se comemorava (o curso que eu escolhi foi regular, movida por infl uências, sem 
a devida idéia do que se tratava), pois não tinha parentes em Breves, não conhecia ninguém 
e, do curso que fi z, somente mais um colega de Bagre passou. Mas a minha festa foi bonita. 
Nossa! Que alegria proporcionei aos meus pais. Acho que pela primeira vez percebi uma 
imensa satisfação, um grande orgulho no semblante de meu pai. Minha mãe também era só 
alegria, até cortou meu cabelo, enfi m, foi um grande momento.

Agora teria que me mudar para Breves. A princípio, morei com os universitários citados 
anteriormente, em uma casa, dividindo aluguel. Mas foram apenas dois meses, pois cada 
um (por diversos motivos) resolveu que ia seguir seu próprio caminho. Nesse momento, o 
Benilson voltava a Bagre, desistindo do curso. E eu ali, sozinha, não sabia o que fazer, pois 
não poderia morar sozinha em uma casa alugada, tanto pelos gastos quanto pelo perigo a que 
estaria exposta. Já conhecia algumas pessoas, mas dois meses é pouco tempo para se solidifi car 
uma amizade. No entanto, tinha que fazer alguma coisa e foi aí que resolvi procurar a Francy 
(a conheci no cursinho). Falei da minha situação e ela aceitou que eu fi casse por um mês em 
sua casa. Certamente, meu pai e eu teríamos que dar um jeito em tal situação.

A Francy e eu encontramos uma na outra a amizade que buscávamos, pois muita coisa 
mudou, inclusive os amigos. Estava perto do período de férias e sairia da casa da Francy para 
retornar a Bagre. Para minha surpresa, ela disse que ao retornar, poderia fi car na casa dela até 
o fi nal daquele ano (2003). Já tinha conversado com o seu marido, Robson. Era o que queria, 
afi nal, as coisas melhoraram muito, passei a ter outra família. 

Acompanhei também quase toda a gravidez dela, me sentindo muito útil. Na verdade, 
havia uma reciprocidade. E, ao fi nal de 2003, quando voltava a Bagre, novamente para as 
férias, a Francy, muito acolhedora, disse que eu poderia fi car em sua casa até que me formasse. 
Ela já tinha conhecido meus pais, meus irmãos e, assim, fomos construindo uma amizade 
muito sólida, muito verdadeira. Hoje, me sinto parte dessa família, como sei também que 
eles assim me consideram.

Meu tempo sempre foi muito livre, apenas para estudar. Tenho colegas que têm o ma-
gistério e ainda não conseguiram emprego, imagina eu, vinda de outra cidade e tendo feito o 
curso de Educação Geral. Tenho participado de movimentos sociais, como a ONG Haren’alde 
e o Projeto UFPA Cidadã, que trabalham com crianças. 

Nos últimos meses, consegui, também, através de um amigo, ministrar aula particular 
e assim conseguir “um trocado”. E, logicamente, a minha inserção no Projeto “Conexões de 
Saberes” como bolsista. Não nego que a oportunidade de vivenciar outras questões dentro 
do mundo acadêmico me interessou, mas também a bolsa, que não deixa de ser uma ajuda de 
custo a todos nós envolvidos. Penso em aproveitar ao máximo tudo o que esse novo mundo 
me proporcionar. Sinto-me privilegiada em fazer parte de um grupo que muito pode interferir 
para possíveis mudanças dentro e fora da universidade.


