
Notas baixas na
carteira

Valor das bolsas de mestrado e doutorado exige
habilidade para fazer o dinheiro durar até o fim
do mês. Mesmo assim, a demanda cresce

Cinthia Andruchak •

Dividir quarto, andar de ônibus, al-
moçar no restaurante universitá-

rio e, às vezes, recorrer ao' bolso dos
pais para pagar as contas. Parece roti-
na de estudante da graduação, mas não
é. É assim que vive grande parte dos
mestrandos e doutorandos brasileiros
que abrem mão do salário que ganha-
riam no mercado para encarar a tare-
fa de produzir conhecimento e se sus-
tentar com bolsas de estudo. E, se é
preciso jogo de cintura para não fechar
o mês no vermelho, o custo de vida
nas grandes cidades agrava a situação.

Controlar os gastos já é rotina para
Charles Schultz, 31 anos, formado em
Ciências Contábeis. Em 2005, largou
o emprego e o salário de R$ 2.500 em
Marechal Cândido Rondon (PR) para
fazer mestrado em Contabilidade na
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC), em Florianópolis. Para
receber a bolsa de R$ 855 da Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior), ele preci-
sa ter dedicação exclusiva aos estudos.
"Com esse valor, é possível morar e se
alimentar. Não dá para morar sozinho
perto da UFSC, pois o aluguel de uma
quitinete custa mais de R$ 500. Vivo
numa república com mais sete pessoas,
o que diminui o custo com aluguel,
internet e telefone. Almoçar em res-
taurante, que não seja o universitá-
rio, que custa R$ 1,50 por refeição, é
praticamente um luxo", conta. Com as
reservas do carro que vendeu, ele vi-
sita esporadicamente a família no
Paraná e a esposa em Botucatu (SP).

Quando comparadas ao salário mí-
nimo atual (R$ 350), as bolsas das agên-
cias federais Capes e CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico) para mestrado
(R$ 855) e doutorado (R$ 1.267) não
podem ser consideradas precárias.
Mas, dependendo da cidade e das des-
pesas exigidas pelos estudos, como par-
ticipação em eventos e compra de li-
vros, a situação se complica. A Capes,
que mantém cerca de 28 mil bolsistas
no Brasil, reconhece que o valor é de-
fasado para viver em cidades com cus-
to de vida elevado. "Pode ser conside-
rado alto ou baixo. Depende da cidade
e das condições do aluno: se mora per-
to da universidade, se recebe apoio da
família, se mora em república. Mas,
em cidades grandes, é realmente pro-
blemático", afirma José Fernandes de
Lima, diretor de programas da Capes.

Aumentar o valor das bolsas de-
pende de disponibilidade orçamentá-
ria e, quando isso ocorre, causa outro
dilema para a direção das agências.
"E necessário optar entre aumentar
o valor ou o número de bolsas. Não é
uma decisão fácil", afirma a assesso-
ria de imprensa do CNPq, agência com
15 mil bolsistas de mestrado e douto-
rado no país. O reajuste mais recente
foi de 18% em 2004, depois de nove
anos de espera. Segundo o diretor de
programas da Capes, a agência tenta
ampliar o orçamento junto ao gover-
no. "Estamos discutindo um reajuste
de 10% para 2007. Este ano, optamos
por aumentar em 6% o número de bol-
sas oferecidas no país", conta Lima. O
orçamento das bolsas da Capes no Bra-

sil e no exterior, em 2006, é de R$ 725
milhões, que se somam aos R$ 600 mi-
lhões do CNPq.

Leite das crianças - Para quem já
tem família, estudar pode se tornar
um ato de coragem. Cristiane Mon-
teiro, 45 anos, é casada e tem três fi-
lhos. Mestre em Nutrição, faz agora o
doutorado em Tecnologia de Alimen-
tos da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) como bolsista da Capes. In-
formalmente, porém, trabalha como
consultora: "Com o valor da bolsa, é
impossível para um quase doutor so-
breviver, ainda mais casado e com fi-
lhos. E um menosprezo pelo profis-
sional. Tenho 22 anos de experiên-
cia e isso não é levado em conta.
Deveria existir uma classificação di-
ferente para recém-formados e casa-
dos e com filhos", reclama.

Outro problema é que os progra-
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mas de pós acabam competindo com
o mercado de trabalho. "As debilida-
des e insuficiências do sistema empur-
ram os alunos mais talentosos para o
mercado de trabalho. Com isso, per-
dem todos: o estudante, a ciência e o
Brasil", afirma Elisa Borges, presiden-
te da Associação Nacional de Pós-
Graduandos (ANPG). Segundo ela, na
configuração atual, o sistema de pós-
graduação acaba por priorizar quem
tem condições de se manter sem bol-
sa. "O maior problema é a não-valori-
zação do pós-graduando como profis-
sional altamente qualificado e impor-
tante para o desenvolvimento do país.
Quase a totalidade da pesquisa produ-
zida no Brasil tem a contribuição dire-
ta de um pós-graduando", ressalta.

O pró-reitor de pós-graduação da
UFSC, Valdir Soldi, também vê difi-
culdades na vida dos bolsistas. "O va-
lor desestimula principalmente quem

já trabalha, mas é possível viver divi-
dindo apartamento, se não houver
muitas despesas extras com livros",
analisa. Apesar disso, diz ele, a deman-
da pelos cursos e bolsas tem aumen-
tado: "Muitos alunos preferem inves-
tir mais na formação e fazer um mes-
trado logo depois de formados".

E o caso de Marcos Lana, que ini-
ciou o mestrado em Agroecossistemas
na UFSC assim que concluiu a gradua-
ção. Para ele, a avaliação sobre a bol-
sa depende da expectativa do estudan-
te. "Para quem tinha bolsa de inicia-
ção científica de R$ 280 na graduação,
é uma grande evolução. Mas, para
quem já trabalhou, com certeza é um
choque. Como me encaixo no primei-
ro grupo, posso afirmar que a bolsa não
permite um bom estilo de vida, mas
garante a sobrevivência na academia."

A pró-reitora de pós-graduação da
Universidade Federal do Rio Grande

Schultz recebe da Capes bolsa de R$ 855

do Sul (UFRGS), Valquíria Bassani,
ressalta que a bolsa deve ser vista como
um auxílio. "E preciso destacar que
grande parte deles recebe ensino gra-
tuito. O valor está adequado. É preci-
so expandir o número de bolsas, pois a
demanda está crescendo", avalia. Tam-
bém pensa assim o engenheiro agrô-
nomo João Paulo Flores, doutorando
em Ciência do Solo na UFRGS. Embo-
ra acredite que as bolsas poderiam ser
mais generosas, Flores considera o va-
lor razoável, se visto como um auxí-
lio: "Não permite ter uma vida em óti-
mas condições, mas supre as necessi-
dades básicas". Ele diz que consegue,
por exemplo, comer fora e ir a algum
evento artístico de vez em quando.
"Uma coisa que não dá para fazer é
freqüentar um curso de inglês, funda-
mental para nós", admite.

Pedras no sapato - Ser bolsista
significa também contorcionismos na
hora de comprovar renda para abrir
conta em banco ou fazer contrato de
aluguel. Afinal, o estudante não tem
vínculo empregatício, e a bolsa não
pode ser considerada remuneração
salarial por se tratar de um auxílio tem-
porário. "Quando precisei aumentar o
limite do cartão de crédito para viajar,
o banco só aceitou porque eu tinha a
declaração da Capes e uma carta da
universidade", conta Marcos Lana.

Embora hoje sejam raros, atrasos
no pagamento também podem aconte-
cer no início do ano letivo, quando as
agências renovam os convênios com as
universidades. "Se alguma delas estiver
com documentos atrasados ou com ou-
tra irregularidade, dificulta o repasse
do dinheiro", explica Lima, da Capes.

A iniciativa privada também sente
os reflexos da insatisfação com o valor
das bolsas. Para José Antônio Fares,
presidente da Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH) no Paraná,
o valor das bolsas desestimula os pro-
fissionais: "Quem está bem colocado,
não larga o emprego para se especia-
lizar, a não ser que seja incentivado
pela empresa. Quem perde é o Brasil,
que vai a reboque, importando conhe-
cimento de outros países", enfatiza. •
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