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Trote vai
alterar nota de
universidade

Alunos de Fortaleza
são hostilizados
Estudantes do Christus se dizem com medo e reclamam de declarações
xenófobas na internet; protestos são marcados em todo o País

EMMANUEL CUNHA/AE

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

A adoção de medidas voltadas a
um “trote consciente”, coibindo
atos constrangedores e violen-
tos na recepção de calouros uni-
versitários, será considerada a
partir de 2012 pelo Sistema Na-
cional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes). O novo crité-
rio vale para instituições públi-
cas e privadas de todo País.

Atualmente, a avaliação das ins-
tituiçõesdeensinosuperiorécom-
posta por mais de 30 indicadores,
divididos em dez dimensões, que
cobrem áreas como infraestrutu-
ra, planejamento institucional e
política de atendimento ao estu-
dante–emqueentra,agora,aques-
tão dos trotes. Cada indicador é
avaliado e recebe nota de 1 a 5.

Em caso de mau desempenho,
oMinistériodaEducaçãopodere-
correraumprotocolodecompro-
misso para que ainstituiçãosupe-
re as deficiências. Caso elas não
melhorem, podem ser fechadas.

A sugestão de considerar os
trotes partiu do Ministério Públi-
co Federal em Jales (SP) e foi
aceita pela Comissão Nacional
de Avaliação da Educação Supe-
rior (Conaes), a quem cabe coor-
denar e supervisionar o Sinaes. A
comissão é um colegiado de 13
membros, entre representantes
do MEC, da União Nacional dos
Estudantes (UNE) e professo-
res universitários. “Isso vai enri-
quecer a discussão, porque o tro-
te está dentro do espírito institu-
cional e passa por muitos valo-
res, de como cada instituição lida
com os alunos, se ela está real-
mentecomprometidacom osalu-
nos que recebe”, afirma o presi-
dente da Conaes, Sérgio Franco.

Inicialmente, cada instituição
faz uma autoavaliação, seguindo
roteiro da Conaes. Depois, uma
equipe do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep) visita o local, reúne-
se com professores, alunos e ana-
lisa a infraestrutura.
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Morar bem é investir 
em você e no seu futuro.

Opcões de lazer e descontração para toda a família.

• Penthouses de 92m2 - 2 dorms. (1 suíte) • 2 vagas + depósito privativo
• Coberturas duplex de 121m2 - 2 suítes • 3 vagas + depósito privativo

Apartamentos de 74m2

2 dorms. (1 suíte) • 2 vagas + depósito privativo

Perspectiva artística do térreo: deck, descanso, fitness, quadra de squash e lounge externo do salão de festas.
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Aproveite as condições especiais de lançamento.
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23 e 24 12.667,00 1.206,00 5.429,00 16.294,00 242.473,00 361.900,00
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Proteção. Jocelis Chagas foi buscar a filha Marina no colégio

Paulo Saldaña
ENVIADO ESPECIAL A FORTALEZA

Na terça-feira, quando a estudan-
te Raquel Varela, de 17 anos, ia da
escola para casa, foi xingada. Em
outro momento, um aluno de ou-
tra escola a ironizou com lentas
palminhas. “Estou com medo
até de andar de ônibus e não tive
culpa de nada”, disse ela ontem,
assustada e com olhos mareja-
dos. “Nem de uniforme eu vim.
Agora, aluno do Christus não po-
de mais andar na rua.”

O que motiva a reação é o fato
de a escola ter usado em um ca-
derno de exercícios itens idênti-
cos aos que caíram no Enem. “Es-
tá tudo muito triste. As pessoas
nos apontam como fôssemos cri-
minosos”, lamenta a estudante
Neyany Ximenes, de 17 anos. Ela
também reclama dos ataques pe-
la internet. “Recebemos xinga-
mentos de ‘cabeça chata’, mensa-
gens dizendo que cearense não
vale nada. E eu nem fiz essas
questões antes da prova.”

Beatriz Sucupira, do 3.º ano do
Christus, reclamou dos comen-
tários. “Estamos sofrendo xeno-
fobia. Tem gente dizendo que
vai jogar uma bomba aqui.”

Um usuário que diz ser de Be-
lo Horizonte escreveu: “galeri-
nha que fez o Enem se f****, se
fosse eles, soltava uma bomba
no Nordeste que matava quem
antecipou a prova e todos os nor-
destinos, kk (sic)”.

Outro usuário da rede social
escreveu, anteontem: “Enem po-
de ser cancelado, e graças a uma
escola do Nordeste. Pqp, nordes-
tinos malditos”.

A administradora Jocelis Cha-
gas, de 45 anos, fez questão de
buscar a filha Marina na escola.
“Eles estão sendo massacrados

nas redes sociais. E o MEC, anu-
lando a prova apenas para esses
alunos, está fazendo com que
eles já se tornem culpados por
algo que não fizeram.”

Confusão. O calendário de au-
las de ontem seguiu normal na
unidade pré-vestibular do Chris-
tus, em uma rua tranquila no
bairro Aldeota, um dos mais no-

bres da capital cearense. O clima
entre os alunos era de indigna-
ção e nervosismo. Na hora do in-
tervalo matutino, alunos foram
liberados até a portaria para con-
versar com a imprensa. “Vou es-
tudar mais, fazer a prova de novo
injustamente. Mas agora temos
de provar que o mérito é nosso”,
disse Marina Coelho, de 18 anos,
que saiu à rua para “expressar

nossa indignação”.
Mas, no fim do período, houve

confusão e gritaria. “A gente não
aguenta mais isso. Não fizemos

nada. Respeitem”, gritava aos
jornalistas uma aluna, aos solu-
ços. Duas estudantes e uma mãe
tentaram danificar a câmera do

fotógrafo do Estado. Na porta,
ao menos três alunas choravam.

Entre os funcionários, silên-
cio total. O advogado que defen-
de a escola, Cândido Albuquer-
que, disse que quer detalhes do
procedimento de Cesgranrio na
organização das provas de pré-
testes. “Qual sistema de seguran-
ça eles têm? Precisamos saber se
não deixam na mão das escolas.”

Protestos. Pelo Facebook, estu-
dantes de todo o País prometem
sair às ruas em protestos contra
o Enem, enquanto alunos do Ch-
ristus querem se manifestar con-
tra a decisão do MEC. Há protes-
tos marcados para o dia 13 de no-
vembro em Porto Alegre, Rio. Ni-
terói, Belo Horizonte, Caxias do
Sul, Fortaleza, Recife, Teresina e
São Paulo. Hoje, às 11 horas, há
protesto em Santa Maria (RS). /
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A21.




