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EDUCAÇÃO

A ESCOLA COM QUE EU SONHO
Roberta Dutra • Professora, especialista em Educação Inclusiva

Uma escola que respeita as diferenças
● Quando estamos atentos aos nossos erros
e limitações, conseguimos perceber melhor
as dificuldades dos nossos alunos. Nesse
exercício diário de sensibilidade e de
percepção de si e do outro, o
gerenciamento das atividades terá melhor
êxito porque haverá consciência do que
está sendo realizado e de onde se pretende
chegar. Será, então, mais fácil perceber os
sinais que nos permitirão continuar ou
recomeçar, considerando a aprendizagem

por meio das diferenças.
Construir o aprendizado na escola é

acreditar que esse espaço será harmonioso
na medida em que valorizarmos o outro, em
sua identidade e com suas características,
possibilitando trabalhos que permitam a
participação de todos. Para isso, precisamos
ter a compreensão do que fazer em nossas
escolas, diante dos recursos que nos são
oferecidos, e o discernimento de viver o
conflito intelectual, com a finalidade de
construir o aprendizado.

Nessa busca pelo saber, precisamos estar
atentos aos sentimentos que nos fazem
temer o novo, paralisando descobertas. A
questão não é, necessariamente, o receio,
mas o tempo desse receio e o que deixamos
de fazer por causa dele. Contudo, é possível
buscar caminhos nos desafios, quando
pensamos em possibilidades de superação
que levem ao reconhecimento e à
valorização da diversidade em sala de aula.
E, isso, por meio da formação e da
capacitação profissional, do salário digno, de
recursos multifuncionais e do respeito às
diferenças sociolinguísticas, com políticas
coerentes e não-discriminatórias no
processo de ensino e aprendizagem.

A cara do
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Maioria dos alunos de iniciação científica vem de
classe baixa. Acesso a bolsa e valor são problema
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● RIO, SÃO PAULO e PORTO ALE-
GRE. No último dia 15, 85 alunos
prestaram juramento na Facul-
dade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo (USP)
para exercer a profissão de en-
fermeiro. Entre eles, Talita de
Oliveira Melo, de 23 anos, que,
nos últimos anos do curso, foi
bolsista de iniciação científica
do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq). Nascida em Mira-
catu (SP), a jovem sempre estu-
dou em escola pública e, por fal-
ta de condições financeiras, não
foi a nenhum evento de sua área
fora do estado de São Paulo du-
rante a faculdade.

Segundo estudo feito este
ano com cerca de 2,6 mil uni-
versitários brasileiros que
participam de algum projeto
de pesquisa, com ou bolsa de
estudos, a maioria dos alunos
de iniciação científica no país
estudou em colégio público e
tem pais cuja escolaridade
não chega ao nível superior.

Desenvolvida pelo Sindicato
das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Su-
perior de São Paulo (Semesp),
que realiza estudos sobre educa-
ção superior no país, a pesquisa
revela que a maior parte dos alu-
nos vem de famílias em que a es-
colaridade máxima dos pais só
vai até o ensino médio: 53,8%, no
caso dos universitários da rede
pública; e 60,4%, entre os estu-
dantes da rede privada.

“A única forma de conseguir
algum dinheiro é obter bolsa”

Intitulada “Perfil do aluno de
iniciação científica no Brasil”, a
pesquisa também perguntou em
seu questionário (distribuído a
alunos participantes da 11a- edi-
ção do Congresso Nacional de
Iniciação Científica, realizado
pelo Semesp) o tipo de escola
na qual o aluno fez o ensino mé-
dio. Cerca de metade (52%) dos
estudantes de universidade pú-
blica cursou o antigo 2o- grau em
escola pública. No caso dos uni-
versitários da rede privada, o
percentual subiu para 60%.

— Resolvemos fazer essa pes-
quisa porque vimos que não ha-
via estudo do tipo sobre as ca-
racterísticas desse aluno, que é
o jovem pesquisador do país. E,
pelos dados sobre tipo da esco-
la de onde veio e o nível de es-
tudo da família, vemos que ele é,
geralmente, de classe de renda
mais baixa. Até porque, em mui-
tos casos, se ele realiza a inicia-
ção científica com bolsa, ela é
um auxílio aos estudos. O aluno
de renda mais alta, se formos
pensar, não precisa desse auxí-
lio — afirma Rodrigo Capelato,
diretor-executivo do Semesp.

Para Talita Melo, que, na ini-
ciação científica na USP, estudou
o impacto da informatização
dos procedimentos de enferma-
gem, pesaram no bolso os R$
700 para tradução para o inglês
do seu trabalho de pesquisa, ne-
cessária para que ele fosse pu-
blicado em revistas científicas:

— O curso é em período inte-
gral, e a única forma de conse-
guir algum dinheiro é obter bol-
sa. Só a partir do 4o- ano é pos-
sível fazer estágio, mas, em ge-
ral, eles não são remunerados.

Sem muita opção para obter
renda, Talita dependia da ajuda

do pai, pequeno comerciante
em Miracatu, ou da irmã mais
velha, recém-formada em Far-
mácia. Para fazer a pesquisa,
recorreu ao Hospital Universi-
tário, usando o mínimo de ma-
terial possível — papel, caneta
e um gravador para as entre-
vistas com os profissionais.

— A iniciação científica é uma
forma de ter alguma experiência
e, mais tarde, dar continuidade
à pesquisa, com o mestrado ou
o doutorado — diz a jovem, que
não pretende seguir com os es-
tudos agora; decidir primeiro
conseguir um trabalho, para evi-

tar dar mais despesas à família.
Outro ponto que Capelato

destaca é o fato de o estudo da
entidade ter detectado a gran-
de participação de alunos de
faculdades privadas em inicia-
ção científica, “ao contrário da
crítica que se faz à rede priva-
da, de que, com exceção de
instituições de maior porte,
muitas delas não fariam pes-
quisa acadêmica”.

— Como boa parte dos alu-
nos de faculdades particulares
tem renda menor do que aque-
les de universidades públicas, e
como muitos precisam traba-

lhar para pagar a faculdade, a
iniciação científica funciona
também para manter esse aluno
na faculdade, porque ele fica
mais envolvido com os estudos
e se compromete mais. Na edi-
ção deste ano do Congresso de
Iniciação Científica, lembro de
um aluno do Amazonas, de uma
faculdade privada de lá, que es-
tava no congresso; ele contou
que era de uma família de 18 ir-
mãos e tinha ido de carona num
avião da FAB para poder chegar
a São Paulo e estar no evento.

Para Capelato, justamente pe-
lo fato de a iniciação científica

poder servir como estímulo para
que o aluno de baixa renda não
abandone o curso universitário,
ela deveria ser mais incentivada
por instituições e governos:

— Há instituições privadas
que dão desconto ou algum ou-
tro auxílio para quem faz inicia-
ção científica. Mas as bolsas do
CNPq, por exemplo, são para a
rede pública, onde a maior par-
te dos alunos tem melhor ren-
da. O CNPq poderia ampliá-las
para a rede privada, utilizando
como critério, por exemplo, o
aluno participar do Fies (Finan-
ciamento Estudantil). O aluno
poderia ter abatimento do Fies,
caso fizesse iniciação científica,
e, mais tarde, continuasse na
pesquisa, fazendo mestrado ou
doutorado. Além disso, há ain-
da o fato de que o próprio valor
da bolsa é baixo. Isso também
poderia ser melhorado.

De 2010 a 2011, CNPq
distribuiu 23,9 mil bolsas
Hoje, o valor da bolsa do

CNPq é de R$ 360 mensais,
com vigência de agosto até ju-
lho do ano seguinte. Segundo
o CNPq, de agosto de 2010 a
julho de 2011, foram concedi-
das 23.958 bolsas, totalizando
R$ 101.878.560.

Segundo CNPq, que é ligado
ao Ministério da Ciência e Tec-
nologia, há ainda mais 800 bol-
sas de iniciação científica, no
mesmo valor, na modalidade
Ações Afirmativas, para uni-
versitários que entraram por
cota, por exemplo. De 2010 a
2011, elas somaram outros R$
3,4 milhões.

De acordo com o CNPq, as
bolsas para o período 2011-
2012 também têm mesmo va-
lor e quantidade. Só para o pe-
ríodo 2012-2013, haveria pos-
sibilidade de algum aumento,
ainda em estudo.

De Ijuí (RS), João Guilherme
Paiva Knebel mora em Porto
Alegre há três anos, desde que

conseguiu uma vaga na Faculda-
de de Medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Foi aprovado no pri-
meiro vestibular, aos 17 anos,
após cursar o ensino médio em
uma escola pública no interior. É
aluno cotista da UFRGS.

João Guilherme não tem ne-
nhuma renda, apesar de ser pes-
quisador de iniciação científica
em Oncologia no Hospital de Clí-
nicas, da universidade. A pes-
quisa que faz é como voluntário
— ele espera há quase dois anos
por uma bolsa do CNPq:

— No meu grupo de estu-
dos, todos os alunos de gra-
duação são voluntários.

O professor da UFRGS e cirur-
gião oncológico Luis Fernando
Moreira, coordenador do núcleo
ao qual João Guilherme perten-
ce, explica que é comum que
graduandos de Medicina candi-
datem-se a vagas nos programas
de iniciação científica, mais do
que para poder realizar pesqui-
sas, apenas para terem uma
vantagem na seleção para o pe-
ríodo de residência obrigatório,
após a conclusão do curso.

No caso de João Guilherme,
ele diz fazer pesquisa porque
gosta. Mas o trabalho não é
glamouroso: o aluno não fica
em laboratórios e, sequer, pre-
cisa estar de guarda-pó.

— Temos de revisar literatu-
ra, buscar artigos, cruzar infor-
mações teóricas. A maioria se
decepciona porque, além de tu-
do, é complicado conciliar essa
atividade com os estudos — re-
lata o rapaz, que passa horas na
internet lendo e tomando nota
de edições on-line de prestigia-
das revistas científicas.

Agora, o jovem pesquisador
espera pela bolsa do CNPq.
Mas ressalva:

— Mesmo quem tem bolsa
pode se considerar um volun-
tário. É muito pouco. ■

*Especial para O GLOBO

JOÃO GUILHERME Paiva (direita), aluno de iniciação científica da UFRGS, com o professor Luis Fernando Moreira, no Hospital de Clínicas

Carlos Edler

TALITA DE Oliveira Melo, recém-formada em Enfermagem pela USP: nos últimos anos de faculdade, a jovem ganhou R$ 360 por mês do CNPq como bolsista de iniciação científica

Leonardo Soares
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 4.




