
Pesquisa mostra que negros
e pardos têm desempenho
abaixo da média; 7.ª edição

do exame será amanhã

2 pesquisas mostram que,
apesar de gasto maior

em divulgação, aluno tem
atendimento ruim

Relatório de secretário
considera impossível

identificar, sem
equívoco, responsáveis

SIMONE IWASSO
e PATRÍCIA PEREIRA

Vindos de famílias de bai-
xa renda, com pais de
pouca escolaridade e

sem acesso a bens culturais, os
jovens pardos e negros repre-
sentaram no ano passado 41%
dos alunos que fizeram o Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem). E obtiveram desempe-
nho abaixo da média geral na
prova, cuja sétima edição será
aplicada amanhã. Os dados são
de um levantamento do Institu-
to de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep), do Ministério
da Educação, que preparou
uma escala de 0 a 100 para o de-
sempenho dos alunos, apesar
de o Enem ter 63 questões. Os
resultados foram cruzados com
o questionário socioeconômico
respondido pelos alunos.

Desse modo, a média geral na
prova objetiva foi de 49,55 pon-

tos. Negros e pardos obtiveram
45,5. Comparado por faixas, por
exemplo, 14,9% dos estudantes
tiveram desempenho considera-
do de bom a excelente. Entre os
negros e pardos, apenas 9% con-
seguiram a classificação.

Os resultados são apenas par-
te de um perfil abrangente, que
mostrou que esses alunos com-
põem um grupo com poucos
acessos e recursos: 81% têm ren-
da familiar de até 5 salários mí-

nimos, 81% não fizeram curso
de línguas, 43% não freqüenta-
ram aulas de informática e
32% trabalharam o tempo todo
do curso.

“Olhando o perfil dos negros
e a nota, considero que esses jo-
vens provam que têm uma ca-
pacidade fantástica de fazer
muito com pouco”, afirma frei
David, da Educafro, instituição
que trabalha com jovens de bai-
xa renda.

A educadora Neide Nófis,
da Faculdade de Educação
da PUC-SP, afirma, no entan-
to, que a cor não é um elemen-
to a ser levado em conta no de-
sempenho. “O trabalho, a fal-
ta de acesso, a escolaridade
da família, essas sim são as va-
riáveis que interferem mesmo
no resultado.”

7.ª edição – O Enem deste ano
ocorrerá amanhã em 608 cida-

des do País fortalecido após
uma crise de identidade. No
ano passado, o ministério cogi-
tou extinguir a prova. A análise
era a de que ela não tinha cum-
prido sua função, ou seja, au-
mentar o ingresso de alunos da
rede pública na universidade.

Neste ano, no entanto, o mi-
nistro da Educação, Tarso Gen-
ro, acenou com um aumento da
importância do exame, com a
possibilidade de torná-lo obriga-

tório. A mudança está no paco-
te da reforma universitária.

Atualmente, os resultados do
Enem já contam pontos no vesti-
bular de 455 universidades. Mes-
mo assim, houve uma queda de
17,5% na procura pela prova,
que teve 300 mil inscrições a me-
nos do que o registrado em 2003
– 1,5 milhão, ante 1,8 milhão. É
a primeira vez que isso ocorre
com o exame, criado em 98.

Um terço da queda – cerca
de 90 mil – ocorreu no Ceará,
onde a Universidade Federal
deixou de adotar o Enem em
seu vestibular. O Inep ainda
não tem uma explicação que
justifique a queda. Uma das
possibilidades é a de que passa-
ram a se inscrever apenas os
alunos que realmente têm a in-
tenção de fazer a prova.

Amanhã, a partir das 18h30,
o Inep disponibilizará o gabari-
to no site www.inep.gov.br/
enem. Os alunos que informa-
ram o número do CPF na ficha
de inscrição terão acesso pela in-
ternet ao boletim de resultados,
que começará a ser distribuído
aos participantes a partir de 16
de novembro.

Elas fazem parte de um
mercado competitivo,
investem em marke-

ting e infra-estrutura, mas
atendem mal os alunos. Em
atividades simples, como in-
formar sobre mensalidades e
vestibular, muitas faculdades
particulares ainda mostram
despreparo e amadorismo.
Enquanto isso, ampliam os
gastos em publicidade.

As conclusões estão em
duas pesquisas de empresas
de consultoria. Uma delas foi
realizada com 206 faculdades
particulares das Regiões Sul
e Sudeste do País pela Paulo
Renato Souza Consultoria. A
outra foi feita pela CM com

70 instituições do País.
Entre maio e junho, pesqui-

sadores da Paulo Renato Con-
sultoria telefonaram para as
universidades, se identificaram
como estudantes interessados
na instituição e pediram infor-
mações sobre o
curso de adminis-
tração de empre-
sas. Depois, en-
viavam e-mails
com o pedido.

Os resultados
surpreenderam.
Em 87% das ins-
tituições, as liga-
ções foram trans-
feridas para fun-
cionários da secretaria, que
nem sempre tinham os dados.
Em apenas 13% o atendimen-
to foi feito por um call center
preparado. Quando questiona-
das sobre mensalidades,
46,60% informaram os valores

corretamente. Mas 10,68%
não falaram o preço por telefo-
ne, enquanto 2,91% não soube-
ram responder à pergunta.

No atendimento online, os
problemas se repetiram. Cerca
de 35% responderam o e-mail

em até 24 horas,
prazo considera-
do o ideal pela
consultoria. Mas
10,19% tinham
colocado em seu
site um endere-
ço errado.

“Ficamos sur-
presos com o re-
sultado. Um alu-
no que pede in-

formações é um cliente e mes-
mo assim não recebe o trata-
mento que deveria”, afirma
Cristina Sobral Sarian, direto-
ra da área de estudos, análises
e pesquisas da consultoria.

Os números ainda mostram

um paradoxo, se comparados
com o levantamento feito pela
CM Consultoria. Dados da
pesquisa mostram que, em
1997, a verba publicitária por
aluno ficava em R$ 587. Em
2002, o valor gasto foi R$
1.394. “As instituições gastam
cada vez mais em marketing
para chamar a atenção do alu-
no e depois não fazem um
atendimento adequado para
esse mesmo aluno”, diz Car-
los Monteiro, diretor da CM.

Para o Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabele-
cimentos de Ensino Superior
do Estado de São Paulo (Se-
mesp), muitas instituições ain-
da não se modernizaram. “As
que tiveram um bom atendi-
mento são as que se organiza-
ram para mostrar o que têm a
oferecer”, afirma o vice-presi-
dente da entidade, Antonio Car-
bonari. (S.I.)

Tarso ignora parecer e mantém
apuração sobre fantasmas no MEC

LISANDRA PARAGUASSÚ

BRASÍLIA – Ao encami-
nhar para a Polícia Fede-
ral e a Controladoria Ge-

ral da União (CGU) o relatório
de sindicância que apurou a su-
posta contratação de funcioná-
rios fantasmas pelo Ministério
da Educação, o ministro Tarso
Genro não levou em conta pare-
cer do secretário de Ensino Su-
perior, Nelson Maculan, que re-
comendou o arquivamento do
caso. Em documento enviado
ao ministro junto com o relató-
rio da comissão de sindicância,
Maculan sugere o arquivamen-
to porque “não
se pôde apurar
inequivocamen-
te a autoria das
irregularidades”.

O caso chegou
a render acusa-
ções veladas con-
tra os ex-minis-
tros Cristovam
Buarque e Paulo
Renato Souza e
provocou, em maio, o afasta-
mento do diretor de Desenvolvi-
mento de Ensino Superior do
MEC, José Luiz Valente.

O secretário explicou ao Es-
tado que considerou ser impos-
sível ir adiante nas investiga-
ções dentro do MEC, embora
dizendo que se poderia aten-
der à sugestão da comissão de
sindicância de fazer uma “au-
ditoria especial” para desco-
brir a fonte das irregularida-
des. “Estou convencido de
que, se houve problemas, não
foi aqui dentro do MEC.”

No seu relatório, Maculan
afirma ter ficado claro que hou-
ve uma irregularidade de ges-

tão, e não administrativa. Na
tentativa de resolver o proble-
ma da falta de pessoal, que esta-
va paralisando as atividades da
Secretaria de Ensino Superior
(Sesu), buscou-se uma alternati-
va, já que não haviam sido auto-
rizados concursos para preen-
cher cargos na área. Ele inocen-
ta ainda José Luiz Valente.

“O secretário se convenceu
de que não havia nada irregular
depois de ler a minha defesa.
Nunca houve contratos irregula-
res. O MEC nunca pagou por es-
ses funcionários, daí não ter ha-
vido convênios ou pagamentos
irregulares”, afirmou Valente.

De acordo com o ex-diretor,
depois do fim dos contratos
com organismos internacionais,
que contratavam profissionais
para o MEC, a Sesu ficou sem
pessoal. A solução foi fazer um

acordo com a
Universidade de
Brasília (UnB)
para que a insti-
tuição contratas-
se e cedesse os
funcionários ao
MEC. “Nós nun-
ca pagamos a
UnB por esses
funcionários”, ga-
rante.

Seria essa a explicação tam-
bém para o caso dos fantasmas
encontrados pela comissão de
sindicância – cerca de 30 funcio-
nários pagos pela Fundação
UnB que não trabalhavam na
Sesu. De acordo com Valente,
de fato eles nunca trabalharam
na Sesu, mas em outros organis-
mos com que a UnB mantinha
contrato. Só que apareciam nas
folhas de pagamento da UnB
com os da Sesu.

O senador Cristovam Buar-
que, ex-ministro da Educação,
classifica de estranha a insistên-
cia na investigação do fato.
“Não acho que tenha havido ne-
nhuma irregularidade.”

EDUCAÇÃO

Com menos recursos, negros se saem pior no Enem

A PESQUISA
Pesquisa com 206 instituições de São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória e Florianópolis

Informações sobre
mensalidades (em %)

Forma de
atendimento (em %)

Ligação atendida por telefonista
que transfere para outro setor

Informam
o preço

Não informam
preços por
telefone

Informam o
preço e a política
de desconto

Não sabem
informar o valor
das mensalidades

10,68 2,91

Resposta ao e-mail (em %)
Respondeu no mesmo dia
Respondeu em 24 horas
Respondeu em 48 horas

Respondeu em uma semana
Respondeu em 15 dias

Não respondeu ao e-mail
E-mail incorreto no site

15,53

13,59
20,87

10,19

16,5
5,83

17,48

Fonte: Paulo Renato Souza Consultores
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87
46,60

39,81

Ligação atendida por
profissional especializado

SITE DE

INSTITUIÇÃO

TEM E-MAIL

ERRADO

Faculdade investe em marketing, mas atende mal

DESEMPENHO Perfil dos alunos pardos e
negros no Enem

Redação Parte objetiva

Média
geral

Pardos e
negros

49,5553,10 45,5055,40

Desempenho Renda familiar

Escolaridade do pai Trabalhou durante o
ensino médio

81,60%
Até 5

6,38%
De 10 a 50

12,02%
De 5 a 10

Em salários mínimos

50,65
Ensino fundamental

20,55
Ensino médio

9,34
Ensino

superior

8,65
Não estudou 9,41

Não sabe
32,37
O tempo todo

28,97
De 1 a 3 anos

21,22
Menos de 1 ano

16,44
Não trabalhou

Média
geral

Pardos e
negros

Nota de 0 a 100

Em %
Em %

FIQUE DE
OLHO

Quando chegar
 Os portões acesso serão

abertos às 12h e fechados às
12h55. A prova começa às
13h e termina às 18h

O que levar
 Documento de identidade

com foto emitido por órgão
oficial, lápis preto nº 2, caneta
preta e borracha

Não esquecer
 O aluno deverá preencher

antecipadamente o questionário
socioeconômico e entregá-lo
no dia. Quem não recebeu,
deverá solicitá-lo ao fiscal
antes da prova e enviar ao
MEC pelo correio

Mais informações
 Para saber o local da prova

ou esclarecer outras dúvidas,
ligue para 0800-616161 ou
acesse o site
www.inep.gov.br/enem

MINISTRO

LEVOU CASO

PARA CGU

E POLÍCIA
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