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A estudante Angelita Pinto Si-
mões Caldas, de 28 anos, aluna
do 1.º semestre do curso de Ciên-
cias Contábeis do câmpus Itaim
Bibi do Complexo Educacional
Faculdades Metropolitanas Uni-
das (FMU), na zona sul, morreu
na noite de anteontem após se
sentir mal durante a aula. Ela so-
fria de arritmia cardíaca e havia
parado com os remédios havia
um mês, por orientação médica,
segundo a família.

Ontem, por volta das 19 horas,
um grupo de estudantes fez um
protesto em frente ao câmpus.
Eles chegaram a ocupar uma fai-

xa da Rua Iguatemi.
O marido da universitária, Jo-

sé Carlos dos Santos, acusa a ins-
tituição de não oferecer um aten-

dimento emergencial adequado.
Ele afirma que Angelita agoni-
zou por 42 minutos, sem receber
ajuda de colegas ou funcionários

da faculdade. A instituição nega.
“Eles não deixaram os colegas

socorrerem minha esposa. Os
bombeiros chegaram depois de
42 minutos. A gente vai entrar
com processo, pois isso não po-
de ficar assim. Foi praticamente
um homicídio”, desabafou.

O caso foi registrado no 14.º
Distrito Policial, de Pinheiros,
pelo delegado Pedro Ivo, como
morte suspeita e omissão de so-
corro. O delegado diz que vai in-
vestigar todos os procedimen-
tos adotados pela faculdade e as
possíveis falhas. Ele ouviu teste-
munhas que afirmaram que os
colegas de classe foram impedi-
dos pelos inspetores da universi-
dade de levá-la para o Hospital
São Luiz, que fica a 2 km do local
– a faculdade, em nota, negou.

Segundo o relato dos estu-
dantes à polícia, o Corpo de
Bombeiros chegou cerca de 40
minutos após o primeiro cha-
mado. Uma unidade do Samu
também foi solicitada, mas

quando os paramédicos chega-
ram a estudante estava morta.

Divergências. A FMU divulgou
ontem uma nota na qual lamen-
ta a morte e afirma que ela foi
atendida corretamente. De acor-
do com o comunicado, Angelita
passou mal às 21h37, o resgate foi
chamado às 21h40 e os bombei-
ros iniciaram o atendimento às
21h51. A FMU também informou
que tem 2 mil alunos matricula-
dos e possui um desfibrilador
com inspetores habilitados a usá-
lo. O aparelho emite choques elé-
tricos que podem retomar as ba-
tidas do coração de quem sofreu
parada cardiorrespiratória.

De acordo com a legislação
municipal, ele é obrigatório em
locais com frequência média su-
perior a 1,5 mil pessoas por dia.

A instituição não explica, no
entanto, se ele chegou a ser usa-
do em Angelita. E, se não foi, o
motivo disso.

A FMU finalizou a nota dizen-

do que “toda a comunidade me-
tropolitana está em luto, em res-
peito a perda de nossa aluna.”

Procurada pela reportagem, a
Secretaria Municipal de Saúde
informou que a ambulância do
Samu levou 19 minutos para che-
gar à unidade do Itaim-Bibi de-
pois do pedido de socorro.

O Corpo de Bombeiros foi con-
sultado pela reportagem, mas
não informou os horários de re-
cebimento de chamada e de che-
gada da ocorrência.
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de 5 anos é prorrogada em SP
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Universitária passa mal e morre em sala de aula
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Expansão.
Estudante
faz a prova
do Enem na
capital
paulista;
exame será
realizado
neste ano
em 1.680
municípios
brasileiros
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● Magnitude

MEC vai gastar R$ 17 milhões a mais se
usar Enem para avaliar ensino médio

Em busca
da melhora
do índice
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Estudante da FMU tinha
arritmia cardíaca; família
diz que instituição não
ofereceu atendimento;
alunos fazem protesto

Câmpus. FMU tem cerca de 2 mil alunos matriculados
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● Acusação

● Dia 14 de agosto
O Ministério da Educação (MEC)
divulga resultado do Ideb
2011 que mostra que o
ensino médio piorou no Distrito
Federal e em 9 Estados.

● Dia 21
O ministro Aloizio Mercadante
confirma que mudará a fórmula
para calcular esse índice. Em vez
de usar a Prova Brasil, que indica
que o desempenho dos estudan-

tes ficou praticamente estável
entre 2009 e 2010, o governo
utilizará os resultados do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), que mostram um
avanço na aprendizagem.

● Dia 22
O presidente do Inep, Luiz
Cláudio Costa, propôs a
aplicação de um Enem ‘light’
ao final do 1º ano do ensino
médio.

5,79 milhões
de candidatos devem fazer o
próximo Enem

R$ 332,6 mi
deve ser o custo total de
aplicação da prova neste ano

Educação. Esse é o custo anual para tornar o Enem obrigatório, o que significaria incluir entre os avaliados mais 300 mil concluintes do
ensino médio; além do gasto, problemas logísticos ameaçam plano do ministro Aloizio Mercadante de substituir Prova Brasil pelo exame

JOSÉ CARLOS
DOS SANTOS
MARIDO DE ANGELITA
“Eles não deixaram os colegas
socorrerem minha esposa. Os
bombeiros chegaram depois
de 42 minutos. A gente vai entrar
com processo. Foi praticamente
um homicídio.”

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

A substituição da Prova Brasil
pelo Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) para calcu-
lar o Índice de Desenvolvimen-
to da Educação (Ideb), como
planeja o ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante, pode
custar pelo menos mais R$ 17
milhões por ano.

A primeira mudança a ser feita
– caso se concretize a ideia do
ministro, que pretende com a
mudança “turbinar” o Ideb – é
tornar o Enem obrigatório, o
que significaria incluir entre os
avaliados mais 300 mil concluin-
tes do ensino médio. A conta, fei-
ta com base no custo por aluno
da prova deste ano, pode ser
maior se o Instituto Nacional de
Estatísticas e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), que prepara o es-
tudo pedido por Mercadante,
concluir que será necessário tam-
bém ampliar a estrutura de apli-
cação da prova.

Este ano, com o Enem sendo
realizado em 1.680 municípios,
o custo foi de aproximadamente
R$ 57 por candidato. A perspecti-
va do MEC é trabalhar com o
mesmo valor. Os 300 mil con-
cluintes que não farão a prova e
terão de ser incluídos, no entan-
to, podem estar em cidades mais
distantes e locais de mais difícil
acesso, o que poderia obrigar o
ministério a ter de ampliar o nú-
mero de cidades onde a prova é
realizada e, consequentemente,
toda a estrutura de distribuição
e pessoal e o gasto necessário.

O custo, porém, não é uma
grande preocupação no MEC.
Com um dos maiores orçamen-
tos da Esplanada, o ministério já
gastará este ano R$ 332,6 mi-
lhões para que 5,79 milhões de
candidatos possam fazer o
Enem – número que inclui estu-
dantes de outras séries e os que
já concluíram o ensino médio.

Os R$ 17 milhões a mais, ava-
liam integrantes da pasta, não
são considerados um grande pro-
blema. Há outros, mais compli-
cados, que podem até mesmo im-

pedir que a proposta de Merca-
dante se torne realidade.

A ideia saiu da cabeça do pró-
prio ministro. A proposta logo
entusiasmou o resto da equipe
porque poderia ampliar a quanti-
dade de alunos avaliados. Hoje, a
Prova Brasil é a única do Ideb
que é por amostra, e não censitá-
ria como os testes das 4.ª e 8.ª

série. Em 60 dias, o Inep precisa
entregar um estudo que deverá
dizer se é viável usar o Enem co-
mo parte da Prova Brasil.

Estudo. Há pouco mais de duas
semanas, o ministro havia des-
cartado a hipótese, já estudada
há algum tempo, de tornar o
Enem obrigatório. Seu anteces-
sor, o hoje candidato petista à
prefeitura de São Paulo, Fernan-
do Haddad, pensava em transfor-
mar a prova em uma certificação
nacional para os concluintes do
ensino médio.

Agora, porém, para evitar dis-
torções nos resultados, fazer
com que todos os formandos do
ensino médio participem da ava-
liação é condição básica para usá-
la no Ideb. De acordo com as con-
tas do ministério, faltam apenas

300 mil dos 1,8 milhão de estu-
dantes que terminam o 3.º ano
em escolas públicas anualmente
no País – este ano, há 1,5 milhão
inscritos no Enem nessa condi-
ção. Esses, no entanto, represen-
tante 20% dos concluintes e po-
dem ter um peso significativo na
nota, já que são justamente aque-
les que parecem não ter interes-
se em fazer universidade.

A avaliação de Mercadante é
que os alunos que fazem o exame
do ensino médio têm melhor em-
penho, pois esse pode ser o cami-
nho para a universidade. Aque-
les que participam da Prova Bra-
sil não teriam essa motivação.

No entanto, o que diferencia
dos candidatos do Enem e os es-

tudantes da Prova Brasil não é
apenas o empenho. O Enem, que
tem este ano 5,79 milhões de can-
didatos, atrai um público com
maior perspectiva de entrar em
uma universidade, o que já garan-
te estudantes não apenas com
mais empenho, mas também
com melhor formação.

Além disso, apenas 1,5 milhão
dos que farão a prova este ano
são concluintes do ensino mé-
dio. A grande maioria já termi-
nou a escola. Se é verdade que
parte desse público pode ter es-
quecido parte do conteúdo
aprendido na escola, outra parte
pode ter melhorado sua aprendi-
zagem após o ensino médio.

Outro risco é que se perca a
série histórica, já que a prova que
compõe o Ideb e o Enem são dife-
rentes na formulação e na abran-

gência e não podem ser compara-
das. Enquanto o Enem avalia to-
do o conteúdo do ensino médio,
a Prova Brasil se concentra em
português e matemática.

Um dos pontos estudados é a
possibilidade de se reunir con-
teúdos de ciências em apenas
uma prova para que esse passas-
se também a entrar na avaliação
da Prova Brasil, mas dentro do
próprio ministério há quem se
pergunte como fazer isso se até
mesmo a formação dos professo-
res de química, biologia e física
são separadas.

Apesar do desejo de Mercadan-
te, não há garantias de que a mu-
dança possa ser colocada em prá-
tica. Trabalha-se, já, com a ideia
de que se tenha dois índices para
o ensino médio, um com a Prova
Brasil e outro com o Enem.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




