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A trajetória acadêmica do médico paulista Mauro Tada até o doutoramento pode ser tomada 
como referência para ilustrar o quadro de desigualdade regional no setor de pós-graduação e 
produção científica no Brasil. Em 2008, ele entrou para a história de Rondônia como o primeiro 
doutor titulado no Estado, mas precisou "dar muitas voltas".  
 
Graduado pela Universidade de Brasília (UnB) em 1986 e apaixonado por medicina tropical, 
Tada prestou concurso e se tornou servidor público de Rondônia, onde pôde conduzir 
pesquisas sobre malária em Costa Marques, cidade na divisa com a Bolívia. A universidade 
mais próxima dali estava a mais de 500 quilômetros.  
 
Na Secretaria Estadual de Saúde, ele dirigiu o Centro de Pesquisa em Medicina Tropical 
(Cepem), mantido por recursos federais e de entidades internacionais. "Fui um privilegiado 
porque trabalhei com apoio e no maior laboratório ao ar livre para estudar malária. Não faltam 
recursos para a área de saúde e ambiente na nossa região, até o Bill Gates investe aqui, mas 
não há o mesmo interesse em outras áreas", conta Tada. 
 
Mesmo com apoio, o pesquisador não conseguiu dar sequência aos estudos formais em 
Rondônia. Se deslocou para Minas Gerais para fazer uma especialização de dois anos e voltou 
para a UnB para o mestrado em medicina tropical, concluído em 1995. "Não havia estrutura 
nas universidades daqui e até hoje faltam pessoas com nível para formar novos doutores, é 
um processo demorado", pondera Tada.  
 
O médico só deu início ao doutorado em 2005, desta vez em Porto Velho - a Universidade 
Federal de Rondônia (Unir) estava estreando a pós-graduação em biologia experimental, que 
atualmente abre dez vagas por ano. O primeiro trabalho de doutorado do Estado, sobre novas 
técnicas de controle da malária, detectou portadores assintomáticos da doença nas 
comunidades ribeirinhas do rio Madeira e hoje orienta políticas públicas de prevenção.  
 
"Passamos por uma série de dificuldades: o custo de vida aqui é muito alto, há problemas de 
comunicação com o resto do país, problemas para o levantamento da bibliografia, numa 
situação comum jamais podemos pensar no que eu fiz", diz Tada, em referência à segurança 
financeira que tem por ser funcionário público e fazer parte de um centro de pesquisas 
reconhecido internacionalmente. "Um médico concursado ganha mais de R$ 9 mil e pode se 
virar sem bolsa, mas é difícil um biólogo ou qualquer outro pesquisador tocar o trabalho com 
auxílio de R$ 3 mil por mês." Atualmente, o piso das bolsas de estudo das duas principais 
agências de fomento federais (Capes e CNPq) é de R$ 1,8 mil e R$ 3,3 mil para programas de 
mestrado e doutorado, respectivamente.  
 
Para minimizar problemas de desigualdade na pós-graduação, Tada sugere a adoção de um 
"fator amazônico", ou seja, um mecanismo para garantir mais recursos públicos para bolsas de 
estudo e fomento à pesquisa nas regiões Norte e Centro-Oeste. "É necessário que se coloque 
em evidência a regionalização e os gastos para cada local. Muitos pesquisadores ganham 
apenas para sobreviver." 
 
Inaugurada em 1982, a Universidade Federal de Rondônia só começou a oferecer cursos de 
pós-graduação em 2001, com o mestrado em biologia experimental. Atualmente são oito 
cursos de mestrado e um de doutorado. Segundo a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa 
Maria das Graças Nascimento Silva, a Unir tem investido em parcerias com universidades do 
Sudeste para ampliar o quadro de professores-doutores da Unir e, assim, criar novos 
programas de pós-graduação e núcleos de pesquisa. "Eles fazem o doutorado em 
universidades de fora do Estado, mas voltam para cá para darem sequência ao trabalho. O 
próximo passo é abrir nossos próprios cursos, já que não teremos mais fugas de massa crítica 
como no passado", conta ela. 
 
Maria das Graças informa ainda que a Unir espera da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) autorização para a abertura de três novos programas de 



doutorado (literatura, matemática e engenharia agrária) e sete de mestrado (desenvolvimento 
regional, administração de empresas, psicologia, letras, ciências da linguagem, geografia e 
educação). "O próximo passo é melhorar o conceito dos nossos cursos para torná-los mais 
competitivos em relação ao resto do país, aí sim podemos dizer que a desigualdade está sendo 
reduzida", afirma. 
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