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A prova do Enade aplicada
ontem a estudantes ingressan-
tes e concluintes de 28 cursos
degraduaçãodoPaísfoimarca-
da por incidentes e confusões
com o caderno de questões, pe-
lo desinteresse dos seleciona-
dospara fazeraprovaeporboi-
cotes isolados de alunos.

Em Brasília, um estudante
saiucomocadernodeprovas15
minutos após o início do exame
– apesar de as regras determi-
naremque issosópoderiaocor-
rer após as 16 horas. Segundo
Jerônimo Calório Pinto, estu-
dante de Comunicação Social e
membro do Diretório Central
dos Estudantes da UnB, “ele
saiucomaprovanamão, entre-
gou para a gente e foi embora”.

O incidente ocorreu no Cen-
tro de Ensino Fundamental 07
de Brasília. Responsáveis pelo
examenolocalnãosabemexpli-
car o que houve. Com a prova,
estudantes ligadosaoDiretório
CentraldosEstudantesboicota-
ramquemestavanocolégiolen-
do as questões commegafone.

NaUniversidadeFederal da
Bahia(UFBA),oDiretórioCen-
tral dos Estudantes promoveu
uma campanha para que alu-
nosboicotassemoEnade,distri-
buindoadesivosnosquaissepo-
dia ler“NotazeroparaoEnade.
Boicote já! Por uma avaliação
de verdade!”.

Em São Paulo, nos portões

da escola Zuleika de Barros
Martins Ferreira, em Perdi-
zes(zonaoeste),amaiorpar-
tedosalunosdocursodeAd-
ministração, das faculdades
Unicsul,Sumaré,UnipeSão
Camilo,nãoestava levandoa
prova com seriedade. Al-
gunsresponderamoquestio-
nário em 30 minutos. A par-
tirdas 15h30,antesdoprazo,
outros saíram com o cader-
no das provas emmãos.

NaEscolaEstadualCaeta-
no de Campos, o desinteres-
se era geral. “Não vamos ga-
nharnadacomisso”,dizAna
Flávia Montagnolli, de 18
anos. A distância dos locais
de prova da residência dos
alunosfoioquemais incomo-
dou os avaliados.

MAROLINHA
A afirmação do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva de
queacriseeconômicanoBra-
sil seria uma “marolinha” foi
uma das questões da prova
aplicadaaosalunosdeComu-
nicação Social.

O texto pedia para os alu-
nos de Jornalismo analisa-
rem se as críticas feitas ao
presidentenaépocadadecla-
raçãoeramlivreexercícioda
crítica, irresponsabilidade,
preconceito, manipulação
ouprejulgamento–arespos-
ta correta era o livre exercí-
cio da crítica.

Nessa mesma questão, o
primeiro nome de Lula esta-
va grafado incorretamente
(Luís). ●

Movimentode
mulheresmarca
atonaUniban
Na web houve abaixo-assinado e comentários
contra instituição; advogado decide hoje o que fazer

O vestibular da Universidade
EstadualPaulista (Unesp), rea-
lizado ontemna capital e em 29
cidades do interior de São Pau-
lo, teve o formato modificado
neste ano, com a primeira fase
eliminatória, composta por 90
questões de conhecimento ge-
ral. O conteúdo, porém, foi se-
melhanteaoexigidoemedições
anteriores,naanálisedeprofes-
sores ouvidos peloEstado.

Eles consideraram que fal-
tou interdisciplinaridadeecon-
textualização, embora as ques-
tões estivessem bem formula-
das, de nível fácil e médio. “Foi
muito barulho por nada”, disse
Edmilson Motta, coordenador
do curso Etapa. Para ele, ape-
nas inglês egeografia seguiram
a proposta anunciada. A exce-
ção ficoucommatemática. “Foi

uma prova difícil. Pediram coi-
sas específicas, como raízes
complexas e elipse, o que rara-
mente aparece”, afirma Giuse-
ppe Nobilioni, coordenador de
matemática doObjetivo.

Elealertaqueasquestões88
e 89 dematemática sugeriam a
resolução de uma equação com
base em dados que não chega-
vam ao resultado. “O aluno po-
deria acertá-la senãoutilizasse
as informações do enunciado”,
disse. Foi o que achou Daniel
Marques, de 17 anos. “Caíram
fórmulas que eu não sabia.”

“Tinha muitos gráficos e a
únicaquestãoqueeutinhaacer-
tadoacabeipassandoerradopa-
ra o gabarito”, disse Eduarda
Ribeiro Monteiro, de 18. Para
ela, os textos também estavam
maioresdoqueoesperado.“Foi

cansativo,conseguimeconcen-
trar só por duas horas. Depois,
levantava e tentava relaxar um
pouco.”

JoãoGabrielLima,de19,sen-
tiuomesmocansaço. “Só fiquei
concentrado por duas ou três
horas, depois parei umpouco.”

Para João Vítor Rodrigues,
de18,omaiorinimigofoiaansie-
dade. “Fiquei nervoso e acho
que prejudiquei meu desempe-
nho, tive até dor de cabeça.”
Apesardeteranotadoogabari-
to, ele promete não conferir o
resultado. “Ainda tenho Uni-
campeFuvestpelafrente,prefi-
ro nãome influenciar.”

FAMILIARES
Antes da abertura dos portões
atéasaídadosalunos,elesesta-
vam lá. Cidália Monteiro, de 47

anos, saiu às 10 horas de Santo
Amaro coma filhaEduardapa-
ra acompanhá-la até o local de
prova. “Foi bom porque chega-
moscedoepudemospassearno
Memorial da América Latina.
Tiramos umas fotos para nos
distrair.”

RobertodaSilva,de52,eJus-
sara, de 51, se despediramdo fi-
lho Juliano, de 17, na catracada
Uninove.“Éoprimeirovestibu-
lar,queremosdarapoiomoral.”
SiloniChalluppeLevideCarva-
lhoFreitasplanejavamofuturo
em frente aos portões. “Se eles
passarem em faculdade parti-
cular,vendemosocarro.Sepas-
sarem longe, vão embora. Que-
roqueelestenhamomelhor,tu-
do o que não tive”, disse Levi. ●
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Acompanhe outras notícias sobre
educação e vestibular em
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CONCENTRAÇÃO–Estudantes realizamprovadaUnespemescoladacapital paulistana;paracandidatos, exame foi cansativo

Aluno saiu com caderno de provas
15 minutos após início do exame

Entidades ligadas aomovimen-
todemulheresprometemreali-
zar hoje umato contra o tumul-
to e a expulsão da estudante
Geisy Arruda pela Universida-
de Bandeirante (Uniban). No
texto da convocação, marcada
para as 18 horas em frente ao
câmpus da Uniban de São Ber-
nardo, ondeocorreu oepisódio,
oMovimento Feminista, Sindi-
cal e Estudantil diz que “a víti-
mafoi transformadaemré”eos
“agressores ficaram impunes”.

Na tarde de ontem, organiza-
çõesnãogovernamentais semo-
bilizarampelainternet,circulan-
do mais de um abaixo-assinado
contraoocorridonaUniban.Um
deles, que em três horas obteve
mais de mil assinaturas, afirma
que “a expulsão envergonha os
subscritores desse manifesto e
coloca em cheque os princípios
basilares do Estado Democráti-
co de Direito.” O texto continua
dizendoque“deveserregistrado
queaopçãodaUnibanéfatoisola-
doecontrariaa todosnós”.

A União Nacional dos Estu-

dantes (UNE) também conde-
nouaposturadaUniban,emno-
ta. “Alguns dos alunos que a in-
sultaram gritavam que que-
riam estuprá-la. Desde quando
há justificativa para o estupro
outoleramosessetipodeviolên-

cia? Pasmem, essa história ab-
surda teve um desfecho ainda
mais esdrúxulo. A universida-
de termina por reproduzir la-
mentavelmente as contradi-
çõesda sociedade, dandosinais
de que vive na era das caver-

nas”, diz o texto.
ParaAugustoChagas,presi-

dentedaUNE,aposiçãodaUni-
ban no episódio foi semelhante
“aos casos emque se responsa-
bilizaavítimadeumassaltopor
estar segurando a carteira, ou

se diz que umamulher é culpa-
da quando sofre um assédio ou
abuso por causa da sua roupa”,
afirmou. Ele sugeriu que algu-
ma outra faculdade ofereça
uma bolsa de estudos para que
a estudante possa continuar

seu curso.
No Twitter, houve uma en-

xurrada de comentários sobre
o caso durante todo o dia. A ca-
da meia hora, cerca de 400 a
500 novos comentários eram
adicionados – praticamente to-
dos condenando e ironizando a
posturadainstituiçãodiantedo
ocorrido.

ROTINA
Nehemias Domingos de Melo,
advogado de Geisy, disse que
vai se reunir hoje comsua equi-
pe para decidir quais medidas
judiciais tomarácomrelaçãoàs
agressões e à expulsão da estu-
dante. Uma das possibilidades
é processar a Uniban por dano
moral. “Ficamos estupefatos
com a expulsão”, disse. “O teor
da nota não deixa qualquer es-
paço para diálogo. Ela foi vili-
pendiada.” Geisy, que está hos-
pedada em um hotel, deverá
dar uma entrevista coletiva na
tarde de hoje.

Na casa da estudante, fami-
liares relatam que a polêmica
afetouarotinadetodososmora-
dores. “Mexeucomavidadeto-
domundo”, disse José Adriano
deArruda,32anos, irmãodaes-
tudante. “Não tive mais sosse-
go , minha mãe vive chorando,
nervosa, e meu pai ficou abala-
do”, afirma ele. Arruda conta
queéassediadoatodoomomen-
to em seu trabalho desde que o
caso foi divulgado.

“Não posso dar dois passos
dentro da empresa sem que al-
guémvenha falar sobre isso co-
migo”, diz ele, que trabalha co-
mo metalúrgico. Ele conside-
rou a expulsão da irmã “absur-
da”.“Émaisfácilparaafaculda-
de culpar um aluno do que ex-
pulsar todos os outros respon-
sáveis”, afirma. ● SIMONE IWASSO
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VestibulardaUnespnãotrouxe
mudançasanunciadasnesteano

VESTIDO–GeisyArrudaduranteaulanodiaemque foi ameaçada

SEGURANÇA–Alunaprecisoudeescoltaparadeixaruniversidade
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●●●A expulsão deGeisy Arruda,
de 20 anos, estudante de Turis-
mo, da Universidade Bandeirante
(Uniban), por estar usando um
vestido curto, ganhou espaço nas
agências internacionais de notí-
cia e nas versões online de al-
guns dos principais jornais do
mundo ontem.

Como título Aluna brasileira é
expulsa após usarminissaia, o
NewYork Times online publicou
duas reportagens narrando o ca-
so.

Uma delas, assinada pela
agência de notíciasReuters, ironi-
zou o fato de o episódio ter acon-

tecido em umpaís conhecido pe-
los seus biquínisminúsculos e
sua atitude liberal.

O texto caracteriza o Brasil
como uma “grande nação católi-
ca” e reproduz o comentário de
um leitor do jornalOGlobo, afir-
mando tratar-se de uma “pura
hipocrisia”.

No site do britânico The Guar-
dian, a reportagem, assinada pe-
la agência de notíciasAssociated
Press, ganhou um lugar de desta-
que, logo abaixo das reportagens
sobre os jogos de futebol.

ODaily Telegraph também
deu espaço para o tema.●
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