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O programa Ciências Sem Fron-
teiras, aposta da presidente Dil-
ma Rousseff para a formação de
pesquisadores, tem atrasado o
repasse do dinheiro para bolsis-
tas no exterior.

Um estudante brasileiro no
Canadá, por exemplo, não rece-
beu a bolsa referente a dois me-
ses e já teve de pedir dinheiro em-
prestado. Apesar de confirmar al-
guns atrasos, o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq), um
dos responsáveis pelo progra-
ma, diz não saber quantos alu-
nos estão sem receber.

Estudante do 3.º ano de Enge-
nharia no Mackenzie, João Pau-
lo Catanoce, de 26 anos, chegou
no dia 12 de fevereiro a Vancou-
ver, no Canadá, para fazer parte
de sua graduação na conceitua-
da Universidade da Colúmbia

Britânica. Ainda no Brasil, rece-
beu o suficiente para comprar a
passagem, mais uma quantia para
plano de saúde, ajuda de custo e
auxílio-moradia. Tudo referente
ao primeiro mês, o de fevereiro.
Dois dias depois de se instalar, en-
caminhou a prestação de contas
dos gastos para e-mail do progra-
ma, esperando o crédito referente
amarçoeabril–oquenãoocorreu.

“É constrangedor passar por
isso, ainda mais em um país onde
todo mundo paga as contas em

dia. Passa uma má impressão do
Brasil.” A previsão é de que ele
receba só em meados de abril.

Asregrasdopagamentodasbol-
sas são claras nesse sentido. O pa-
gamento é trimestral e o benefí-
cio dos meses de fevereiro, mar-
ço e abril deveria ter sido pago
em janeiro. “O problema maior é
o aluguel, porque para comer eu
acabo me virando.”

Sem o repasse, o estudante
atrasou o aluguel por duas sema-
nas. Só depois de pedir dinheiro

emprestado ele conseguiu qui-
tar os 800 dólares canadenses da
dívida. Quem o ajudou foi um
professor do laboratório de mi-
neração em que estuda – fora o
gasto com alimentação, ele paga
81 dólares canadenses mensais
de transporte. “O professor en-
tendeu e me emprestou. Não sei
o que vou fazer se não deposita-
rem logo.”

Erro. O CNPq confirmou a falha
e prometeu fazer o depósito só no
dia15deabril–comvaloresreferen-
tes a março, abril e três meses se-
guintes. Até lá, Catanoce não tem
ideiadecomovaiarcarcomascon-
tas. “Informei ao CNPq que teria
de pagar o aluguel e recebi um
e-mail dizendo que o gasto do alu-
no é problema do aluno.”

Segundo o CNPq, houve um er-
ronosistemaderegistrodosbolsis-
tas,porcausadograndevolumede
beneficiados. Os outros casos de
atrasos teriam o mesmo motivo.

O estudante diz que a universi-
dade sabe do seu caso e não quer
mais aceitar bolsistas do progra-
ma.OrientadordeCatanoce,obra-
sileiro Marcello Veiga está há 20
anos no Canadá. “Aqui ninguém
sabe o que é o Ciências Sem Fron-
teiras, portanto, o estudante assis-
te às aulas clandestinamente”.

Falta de contato. O bolsista de-
morou um mês para conseguir

uma explicação sobre seu caso.
Não houve reposta e e-mails fi-
caram inativos sem aviso. “Pri-
meiro ninguém responde, de-
pois ninguém sabe de nada.”

Só soube no meio deste mês,
após ajuda de bolsistas de ou-
tros países, que o endereço ele-
trônico que tinha estava desati-
vado. “Nas respostas, parece
quedizem:‘Fiquefelizporparti-
cipar’”. Por meio da assessoria
deimprensa, o CNPqinformou
queo programaénovoe“preci-
sa melhorar”.

Cerca de 11 mil pesquisado-
res brasileiros estão no exterior
combolsadoCiênciaSemFron-
teiraseoutros9 mildevem che-
gar até o fim do ano. / P.S.

Hábito

O Programa Ciências Sem
Fronteiras foi lançado em
meados do ano passado
pelo governo federal com
o objetivo de acelerar a in-
ternacionalização do ensi-
no superior no País. Em
quatro anos, o governo pre-
tende oferecer 75 mil bol-
sas, da graduação ao
pós-doutorado. O governo
promete investir R$ 3,2
bilhões até 2015.

S érgio Luiz Florindo, de
51 anos, já pegou de em-
préstimo 533 livros na Bi-
blioteca São Paulo, zona

norte da capital. É o associado
que mais obras leu nos dois anos
do equipamento. “Os livros me
levaram a lugares que eu nem
imaginava existir”, diz ele, que é
deficiente visual de nascença.

Mantida pela Secretaria de Es-
tado da Cultura, a Biblioteca SP
tem um grande acervo de audioli-

vros – além de filmes, CDs, gibis,
jogos, computadores com aces-
so à internet e até os tradicionais
livros em papel. Levado pela fi-
lha Larissa, de 25 anos, Florindo
descobriu o mundo dos audioli-
vros. Além dos autores favori-
tos, já tem até sua lista de melho-
res narradores – Drauzio de Oli-
veira é o primeiro, seguido de
Carlos Campanelli.

Florindo se tornou um devora-
dor de obras. No áudio do DVD
da sua casa, chega a ouvir três
livros em um dia. A biblioteca
permite que ele pegue dez obras
de cada vez, ele nunca pega me-
nos que isso. “O cego constrói a
imagem na mente e o escritor faz
isso pra ele. Descreve a fisiono-
mia, o lugar, fornece a imagem e
eu vou construindo”, conta ele.

A primeira obra que pegou foi
Brumas de Avalon (de Marion
Zimmer Bradley). Acabou com
os quatro volumes em dois dias.
Só falta O inferno para que termi-
ne a Divina Comédia, de Dante Ali-
ghieri. Mas seus livros predile-
tos são: Dom Quixote, de Cervan-
tes, e toda obra de Jorge Amado.

O entusiasmo de Florindo
com os livros deve-se muito pela
segregação a que foi submetido a
vida toda. Nunca aprendeu a ler
em braile. Estudou praticamen-
te todo o ensino fundamental

omitindo à escola que era defi-
ciente visual. Contava com a
ajuda de colegas. No ensino
médio, um professor enten-
deu que sua deficiência traria
problemas à classe e ele teve
de abandonar a escola. “Fica-
va muito sozinho, só um ami-
go peruano que me ajudava
mesmo. Graças a ele, eu até
dirigi um carro uma vez.”

Aos 21 anos, trabalhou por
um tempo no estoque de uma
perfumaria. Com ajuda do ir-
mão, o chefe também não sa-
bia que ele era deficiente.
Após a descoberta, teve de
sair. Foi seu único emprego.

Casou, teve uma filha.
Quando Larissa tinha 10
anos, a mãe sumiu. Florindo
cuidou da filha, ajudou-a com
as lições da escola. Ainda hoje
Florindo mora em com a mãe.

“Eu fiquei por anos sem fa-
zernada em casa. Às vezes can-
sa não enxergar porque a gen-
te perde muita coisa. Para
mim, os livros foram a fuga”,
diz. Florindo também gosta
de cinema e tem sua musas
preferidas, a partir das descri-
ções de amigos. “Minha prefe-
rida é a Kim Basinger. Porque
é loira e tem olhos claros”, diz
ele. “Sou cego mas não sou bo-
bo.” / E.V. e P.S.

1.Nos dias de hoje,
o que uma biblioteca
precisa fazer para
atrair leitores?

Arejar-se, colorir-se, conectar-
se e, principalmente, ter pes-
soal alegre, provocador, orien-
tador da leitura. É preciso abrir
as bibliotecas nos horários de
lazer, à noite, aos fins de sema-
na e feriados.

2.Poucos frequentam
bibliotecas porque elas
ainda são vistas como
obrigação escolar?

Sem dúvida. E, com essa
mentalidade, a frequência
por prazer fica ainda mais
difícil. Infelizmente, o costume
de visitar bibliotecas não
faz parte da tradição de
nosso povo.

Crianças foram
forçadas a ficar
nuas em escola
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Ciência sem Fronteiras atrasa
repasse de bolsa a pesquisadores
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Uma professora e uma monitora
escolar são acusadas de obrigar
crianças de 9 e 10 anos a tirarem
as roupas em salas de aula da Es-
cola Municipal Nossa Senhora
Aparecida, em São Gonçalo do
Sapucaí (MG). Segundo os alu-
nos, as profissionais, que traba-
lham na Escola Municipal Nossa
Senhora Aparecida, procuravam
por pouco mais de R$ 30.

A Polícia Civil espera ouvir
nesta semana os depoimentos
das acusadas. Desde a terça-feira
da semana passada, quando ocor-
reu o caso, foram ouvidos pais de
parte dos alunos e a diretora da
escola. A Secretaria Municipal
de Educação já as afastou.

As crianças estavam em aula
quando a monitora foi ao banhei-
ro. Na volta, teria percebido a
bolsa aberta e o desaparecimen-
to do dinheiro. Segundo o delega-
do, ela separou meninos e meni-
nas em duas salas e os obrigou a
tirar toda a roupa, na presença
da professora. O dinheiro não foi
encontrado.

Edison Veiga
Paulo Saldaña

O desempregado gaúcho Ro-
drigo Soares tem 31 anos e nun-
ca foi a uma biblioteca. Na tar-
de de ontem, ele lia uma revis-
ta na porta da Biblioteca São
Paulo, zona norte da cidade.
“A correria acaba nos forçan-
do a esquecer essas coisas.” E
Soares não está sozinho. Cer-
ca de 75% da população brasi-
leira jamais pisou numa biblio-
teca – apesar de quase o mes-
mo porcentual (71%) afirmar
saber da existência de uma bi-
blioteca pública em sua cida-
de e ter fácil acesso a ela.

Vão à biblioteca frequente-
mente apenas 8% dos brasilei-
ros, enquanto 17% o fazem de
vez em quando. Além disso, o
uso frequente desse espaço caiu
de 11% para 7% entre 2007 e 2011.
A maioria (55%) dos frequenta-
dores é do sexo masculino.

Os dados fazem parte da pes-
quisa Retratos da Leitura no Bra-
sil, do Instituto Pró-Livro (IPL),
o mais completo estudo sobre
comportamento leitor. O Esta-
do teve acesso com exclusivida-
de a parte do levantamento, cuja
íntegra será divulgada hoje em
Brasília.

Para a presidente do IPL, Kari-
ne Pansa, os dados colhidos pelo
Ibope Inteligência mostram que
o desafio, em geral, não é mais
possibilitar o acesso ao equipa-
mento, mas fazer com que as pes-
soas o utilizem. “O maior desa-
fio é transformar as bibliotecas
em locais agradáveis, onde as
pessoas gostam de estar, com
prazer. Não só para estudar.”

A preocupação de Karine faz
todo sentido quando se joga
uma luz sobre os dados. Ao se-
rem questionados sobre o que a
biblioteca representa, 71% dos
participantes responderam que
o local é “para estudar”. Em se-
gundo lugar aparece “um lugar
para pesquisa”, seguido de “lu-
gar para estudantes”. Só 16% dis-
seram que a biblioteca existe “pa-
ra emprestar livros de literatu-
ra”. “Um lugar para lazer” apare-
ce com 12% de respostas.

Perfil. A maioria das pessoas
que frequentam uma biblioteca
está na vida escolar – 64% dos

entrevistados usam bibliotecas
de escolas ou faculdades. Dados
sobre a faixa etária (mais informa-
ções nesta página) mostram que,

em geral, as pessoas as utilizam
nessa fase e vão abandonando es-
se costume ao longo da vida.

A gestora ambiental Andrea

Marin, de 39 anos, gosta de livros
e lê com frequência. Mas não vai
a uma biblioteca desde que saiu
dos bancos escolares. “A ima-

gem que tenho é de que se trata
de um lugar de pesquisa. E para
pesquisar eu sempre recorro à in-
ternet”, disse Andrea.

Enquanto folheava uma obra
na Livraria Cultura do Shopping
Bourbon, na Pompeia, zona oes-
te, diz que prefere as livrarias. In-
teressada em moda, ela procura-
va livros que pudessem ajudá-la
com o assunto. “Nem pensei em
procurar uma biblioteca. Nas li-
vrarias há muita coisa, café, facili-
dades. E a biblioteca, onde ela es-
tá?”, questiona. Dez minutos de-
pois, passa no caixa e paga R$ 150
por dois livros.

O estudante universitário
Eduardo Vieira, de 23 anos, tam-
bém não se lembra da última vez
que foi a uma biblioteca. “Moro
em Diadema e lá tem muita bi-
blioteca. A livraria acaba mais
atualizada”, diz ele, que revela
ler só obras cristãs. “Acho que
nem tem esse tipo de livro nas
bibliotecas.”

Diretrizes. Regras do governo para o pagamento de bolsas

Cerca de 75% dos brasileiros jamais
pisaram em uma biblioteca, diz estudo

DEFICIENTE
VISUAL É O MAIOR
USUÁRIO EM SP
Sérgio Luiz Florindo já pegou emprestado
533 audiolivros na Biblioteca São Paulo

José Luiz Goldfarb, curador do Prêmio Jabuti

Campeão. Sérgio Florindo, deficiente visual: amante de Cervantes, Jorge Amado e Dante

estadão.com.br

CNPq diz não saber
quantos alunos estão
sem receber; estudante
no Canadá teve de pedir
dinheiro emprestado
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Educação. Pesquisa do Instituto Pró-Livro mostra que 71% da população têm fácil acesso a uma biblioteca pública, mas uso frequente
desse espaço caiu de 11% em 2007 para 7% em 2011; internet e ideia de que o local é apenas para pesquisa estão entre os motivos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




