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● O esquema não envolve ape-
nas uma escola de idiomas. Re-
presentantes do “Brasil Apren-
diz” fazem a venda para alunos
da rede, uma empresa chamada
Carde Estudantil faz os acordos
com os parceiros e também fica
responsável por confeccionar as

carteirinhas. Assim, também re-
cebem um valor fixo por carteiri-
nha feita.

A empresa mantém site que
apresenta linhas de carteirinhas
para estudantes, empresários e
evangélicos. Representante da
empresa não quis dar entrevista.

Entre os parceiros da Carde
Estudantil está a Microcamp. A
instituição já foi investigada pelo
Ministério Público Federal em
2010 por usar o nome do MEC
para vender cursos. / P.S.

Ocimara Balmant

Se o País quiser melhorar o ín-
dice de leitura dos seus habi-
tantes, é fundamental inves-
tir na capacitação do profes-
sor para esse fim. A pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil,
feita pelo Instituto Pró-Livro
no ano passado, mostrou que
os professores são os maiores

influenciadores desse hábito. En-
tre as 5 mil pessoas ouvidas em
todo o Brasil, 45% apontaram os
mestres como tal.

Essa foi a terceira pesquisa da
série (iniciada em 2001) e, pela
primeira vez, os docentes apare-
cem no topo da lista. No levanta-
mento anterior, feito em 2007,
as mães eram a figura mais lem-
brada nesse quesito. Elas apare-
ciam com 49% das indicações,
ante 33% dos professores. Dessa
vez, tiveram dois pontos porcen-
tuais a menos que eles: 43%.

“Isso mostra a crescente im-
portância da escola frente ao pa-
pel dos pais, que muitas vezes
não conseguem dar esse exem-

plo”, afirma Karine Pansa, presi-
dente do Instituto Pró-Livro.
“Logo, se tem esse status de in-
fluenciador, o professor precisa
ser letrado, gostar de ler.”

No Brasil, no entanto, muita
gente ainda corre dos livros. O
resultado da pesquisa mostrou
que apenas 50% dos brasileiros
são considerados leitores – se-
gundo a metodologia, pessoas
que leram pelo menos um livro
nos três meses precedentes ao
questionário da pesquisa. É um
índice menor queos 55% registra-
dos em 2007.

Nesses quatro anos, o núme-
ro de livros lidos por ano tam-
bém caiu de 4,7 para 4. A queda

pode serentendida pelapreferên-
cia das atividades de lazer. Em
2011, 28% disseram gostar de ler
jornais, revistas, livros e textos
nainternet no tempo livre. O por-
centual era de 36% na pesquisa

anterior, em 2007. Enquanto is-
so, o índice de quem gosta de as-
sistir à TV subiu de 77% para 85%.

“Estamos muito longe de al-
cançarmos países historicamen-
te leitores, como Espanha e Por-
tugal, que registram 10,3 e 8,5 li-
vros/ano por habitante, respecti-
vamente”, diz Karen. No Brasil,
são os livros didáticos, lidos por
obrigação, os campeões (mais in-
formações nesta página).

Biblioteca. Um antídoto para is-
so, explica Karen, é exatamente
o estímulo à biblioteca, equipa-
mento ainda em desuso por
aqui. “Precisamos ter estraté-
gias. O público vai se interessar
por um acervo bem catalogado,
que tenha os livros mais vendi-
dos, uma estante de obras que
sempre se renove”, diz.

A pesquisa mostrou que
75% da população não fre-
quenta uma biblioteca. Den-
tre os que frequentam, a maio-
ria (71%) considera o espaço
um lugar para estudar; para
61% é um lugar para pesquisa;
em seguida, aparece como um
ambiente voltado para estu-
dantes para 28% dos entrevis-
tados; e, em quarto, com 17%,
a biblioteca é apontada como
um local para emprestar li-
vros de literatura.

“Isso nos leva a pensar que
se deve estabelecer modelos
mais atrativos, com internet e
filmes, por exemplo. E eu não
acho que isso vá tirar o foco
do local. Pelo contrário, serve
de isca. A pessoa entra sem
pensar no livro e sai de lá apai-
xonada por literatura.”

COM FRONTEIRAS
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Cursos de
inglês usam
imagens do
governo
Material apresenta falsos programas; escolas
estaduais de SP abriram as portas para grupo

Professor é quem mais influencia leitores

ALEX SILVA/AE

FOTOS REPRODUÇÃO FOTOS REPRODUÇÃO

bolsistas do Ciência Sem Fronteiras fizeram abaixo assinado para
renovar bolsas, que haviam sido canceladas para o 2º semestre

Paulo Saldaña

Um grupo que envolve re-
des de escolas de idiomas,
cursos profissionalizantes
e vendedores treinados es-
tá enganando estudantes
de escolas públicas de São
Paulo ao oferecer bolsas co-
mo se fossem do governo fe-
deral. Os alunos recebem
material de programas fictí-
cios, como o “Pró-Educa-
ção” e o “Brasil Aprendiz”,
com logotipo que lembra a
marca do governo.

A identidade visual e os no-
mes tentam embarcar no pro-
grama Universidade Para To-
dos (ProUni), que dá bolsas
em universidades. Até as fo-
tos são retiradas de antigos
anúncios do Ministério da
Educação (MEC). Apesar do
esforço, a pirataria é fácil de
ser notada, o que não impediu
escolas estaduais de São Pau-
lo de dar autorização para que
os cursos fossem apresenta-
dos a seus alunos.

O estudante Guilherme Sil-
va Camargo, de 14 anos, ficou
empolgado quando foi con-
templado com uma bolsa pa-
ra estudar inglês. Havia passa-
do em uma provinha de sele-
ção, realizada no horário de
uma aula de Artes na Escola
Estadual Tarcisio Alvares Lo-
bo, no Limão, zona norte da
capital paulista. “Era uma pro-
vinha muito fácil, fiquei até
desconfiado. Mas estavam na
escola, achei que era sério. E o
inglês hoje é essencial para tu-
do”, disse.

Aprovado, recebeu um pa-
pel timbrado do programa

“Bolsa Pró-Educação”, apresen-
tado em parceria com o “Brasil
Aprendiz” – com cara do gover-
no. Também fazem parte da pro-
paganda enganosa os falsos pro-
gramas “Inglês Para Todos” e o
“Bem Vindo Turista”, cujas mar-
cas figuram no documento.

Havia ali a convocação para a
“liberação do crédito” da bolsa,
com encontro marcado na pró-
pria escola, em um sábado, tudo
com a anuência da direção.

O vendedor Antonio Camar-
go, de 44 anos, pai do estudante,
disse que no começo a impres-
são era de que tudo seria sério.
Os profissionais estavam de ter-
no e gravata e tinham o respaldo
da escola, onde cerca de 300 pais
procuravam informações.

“Falaram que a bolsa era de R$
101, mas era preciso pagar ou-
tros R$ 100, que é o custo normal
do curso. Percebi que era engana-
ção”, disse. “Vários pais ficaram
revoltados.Como uma escola pú-
blica deixa isso acontecer?”

De acordo com o vice-diretor
da escola, que afirmou que não
poderia conceder entrevista e
não quis se identificar, nunca
houve problemas com essa esco-
la. “Eles dariam bolsa para os alu-
nos, falaram que era um projeto
grande”, disse.

Cartão. A oferta para os alunos
é de um cartão, que creditaria a
bolsa de “R$ 101 mensais para ca-
da aluno”. O benefício seria con-
cedido de acordo com a lei
2208/01. Essa é a legislação para
meia entrada, que em nada tem a
ver com a concessão de bolsas. O
papel dados ao aluno diz que, ca-
so ele não compareça com o pai à
escola no dia indicado, poderá

sofrer “exclusão definitiva no ca-
dastro de beneficiários do pro-
grama Brasil Aprendiz”.

Um dos representantes do

“Brasil Aprendiz”, Henrique Ga-
ma, contou que este ano eles já
estiveram em mais de 30 escolas
na cidade de São Paulo. Metade

delas na zona norte. “Em um
mês, faço 50 carteirinhas. Elas
dão vários benefícios com nos-
sos parceiros”, explica ele, sem
ver problema em oferecer bolsas
questionáveis e usar as marcas
parecidas com as de programas
oficiais do governo. “Esse logo
não é patenteado e até agora nin-
guém reclamou.”

A abrangência da ação do gru-
po depende das instituições que
entram como parceiras. De acor-
do com Gama, as escolas transfe-
rem R$ 15 para o projeto por cada
carteirinha (mais informações nes-
ta página).

Uma delas se chama The Place
English School, com uma filial
na Casa Verde, zona norte. Na
escola, nenhuma informação so-
bre o “Brasil Aprendiz” ou “Pró-

Educação”. “Houve casos de
famílias que ficaram endivida-
dos porque não conseguem
pagar os cursos, achando que
a bolsa é integral”, disse a fun-
cionária de uma outra escola
na zona norte, que preferiu
não se identificar. “Meu neto
também foi ‘aprovado’, mas já
percebemos que não era sé-
rio, não tinha nada de bolsa.”

Crime. O MEC informou
que desconhece todos esses
programas e que o uso indevi-
do das marcas do governo é
caso para a polícia. A Secreta-
ria Estadual de Educação de
São Paulo também repudiou a
situação.

Em nota, informou que a
pasta “não compactua com a
situação ocorrida na Escola
Estadual Tarcisio Alvares Lo-
bo”. A secretaria nega que o
oferecimento das bolsas te-
nha se repetido em outras es-
colas da cidade.

O governo informou que já
determinou que a diretoria re-
gional de ensino instaurasse
apuração preliminar sobre o
caso para que sejam tomadas
as medidas cabíveis. “A dire-
ção da unidade já registrou
um boletim de ocorrência na
Polícia Civil e o caso será in-
vestigado”, ressaltou a pasta.

A secretaria prometeu dis-
tribuir comunicado aos pais e
estudantes da EETAL para es-
clarecer que não há relação do
governo com a escola de idio-
mas e os programas.

INTERCÂMBIO

Esquema tem site
de carteirinhas e
escolas parceiras
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Provinha. Escola Estadual Tarcisio Alvares Lobo, no Limão, zona norte de SP, onde alunos fizeram prova para falsa bolsa

estudantes foram para o exterior com bolsas de 6 meses;
apenas 11 haviam conseguido a renovação

Ilusão. Material tem identidade visual igual à do governo

Golpe. Documento cita lei da
meia entrada como se fosse
benefício de bolsas

}

● Retrato do PaísPela primeira vez os
docentes aparecem no
topo da lista; antes, as
mães eram as figuras
mais lembradas

75%
da população não tem o hábito
de frequentar bibliotecas

71%
consideram a biblioteca um
espaço para estudar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




