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Formulário do Enem causa polêmica com domésticas
Mercadante disse que questão deve ser modificada ano que vem, em respeito aos trabalhadores da categoria
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Quase dois meses após a apro-
vação da “PEC das Domésti-
cas”, que ampliou os direitos
trabalhistas da categoria, um
questionário aplicado a candi-
datos que vão prestar o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) em 2013 causou des-
conforto entre alunos, empre-
gadas do ramo e o Ministério
da Educação (MEC).
No ato da inscrição, o estu-

dante precisou responder a

umquestionário socieconômi-
co com itens como a renda
mensal familiar e a escolarida-
de. No entanto, na questão nú-
mero 7, o candidato deveria
assinalar, entre os itens na lis-
ta, quais ele possui dentro de
casa. Na relação, entre objetos
como TV, geladeira, aspirador
de pó, automóvel e computa-
dor, surge a opção “empregada
mensalista”. O questionário foi
criticado pela categoria:
— É um ato discriminatório

porque nos reduziu a objetos.
Não foi perguntado se na casa

do aluno havia pais, filhos ou
parentes. Só objetos e as em-
pregadas domésticas. E o mais
grave é que quem elaborou es-
se questionário são pessoas li-
gadas à educação, formadores
de opinião. Será que eles ensi-
nam para as crianças que em-
pregadas são utensílios do-
mésticos?—questiona a presi-
dente da Federação Nacional
das TrabalhadorasDomésticas
(Fenatrad), Creuza de Oliveira.
Em nota, o MEC reconheceu

o problema. O órgão afirmou
que “o ministro Aloizio Merca-

dante considera que a forma
da pergunta que se refere a tra-
balhadores domésticos é ina-
dequada e vai encaminhar a
necessidade de sua adequa-
ção, preservando os critérios
técnicos, mas garantindo inte-
gralmente o respeito àqueles
trabalhadores”.
O questionário é aplicado aos

candidatos do Enem desde
1998. O formulário serve para o
MEC avaliar o perfil de quem
faz o exame e, com base nisso,
elaborar políticas educacionais.
De acordo com a a socióloga

Maria Salete Souza de Amo-
rim, coordenadora do curso de
Ciências Sociais da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA),
a pergunta deveria ter sido fei-
ta separadamente:
— Dentre os itens apresenta-

dos, constam apenas objetos,
portanto, não cabe o item ‘em-
pregadamensalista’. Seria neces-
sário criar outra questão com
outras categorias para inserir es-
sa informação— observou.
JáparaoprofessordaFaculda-

dedeEducaçãodaUniversidade
de São Paulo (USP) OcimarMu-

nhoz Alavarse, especialista em
questionários socieconômicos,
a polêmica seria “exagerada”.
Mas a pergunta específica sobre
empregada mensalista poderia
ter sido feita separadamente.
— Não necessariamente isso

deve ser interpretado como
posse de bens materiais, pois
“ter em sua casa” pode assu-
mir no português a ideia de ha-
ver, existir, encontrar etc... Co-
mo hipótese, poderia haver a
alternativa “empregada men-
salista” separadamente — su-
gere Alavarse. l

Bolsas são para Canadá,
Alemanha, Estados

Unidos, Hungria e Japão

Na próxima terça-feira, o Ciên-
cia sem Fronteiras, programa do
governo federal que concede
bolsas de estudo no exterior, irá
abrir novas chamadas para gra-
duação-sanduíche (parte do
curso no exterior) no Canadá,
Alemanha, Estados Unidos,
Hungria e Japão.As inscrições fi-
carão abertas entre os dias 4 de
junho e 8 de julho. Os contem-
plados iniciarão suas atividades
nas universidades estrangeiras a
partir demeados de 2014.
De acordo com o Ministério

da Educação (MEC), os inte-
ressados deverão possuir nota
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) igual ou acima
de 600 pontos, em teste reali-
zado após 2009, para partici-
par da seleção. É necessário
também ser brasileiro ou natu-
ralizado, estar regularmente
matriculado em instituição de
ensino superior no Brasil em
cursos relacionados às áreas
prioritárias do programa, pos-
suir bom desempenho acadê-
mico e ter concluído 20% do
currículo previsto para o curso
de graduação. As orientações e
os editais serão publicados no
site do programa no dia 4.
Conforme dados divulgados

pela pasta, o Ciência sem
Fronteiras já concedeu 41.133
bolsas desde sua criação, em
2011. Desse total, 23.851 alu-
nos foram aprovados em 2012,
sendo quemais de 19mil já es-
tão no exterior. Outros 17.282
candidatos foram seleciona-
dos em chamadas este ano.

OPORTUNIDADE DE TRABALHO
OMEC lançou em abril o Portal
Estágios e Empregos, que dis-
ponibiliza ofertas no mercado
de trabalho para estudantes
bolsistas e ex-bolsistas do Ciên-
cia sem Fronteiras. O objetivo
doportal é promover aproxima-
ção domeio empresarial com o
ambiente de pesquisa e desen-
volvimento e com a própria co-
munidade científica e tecnoló-
gica. Além disso, a intenção é
que os estudantes trabalhemna
área emqueestudamequeatu-
em em pesquisa e inovação. l

Ciência sem
Fronteiras abre
inscrições na
terça-feira

Uma pesquisa do Instituto
Data Popular aponta que 37%
dos brasileiros ouvidos não
aceitariam ter filho ou filha
homossexual. Segundo o
mesmo levantamento, 38% se
disseram contrários ao fato de
casais domesmo sexo terem os
mesmos direitos concedidos a
“casais tradicionais”. O Instituto
Data Popular, uma entidade
privada de consultoria,
informou ter ouvido 1.264
pessoas nas cinco regiões
brasileiras, entre janeiro a
março deste ano. l

Preconceito contra
direitos de gays
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. 5.




