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A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes) e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(CNPq) são as duas institui-
ções com maior responsabili-
dade pelo fomento à pesquisa
no País.

Hoje, cerca de 88 mil bolsis-

tas realizam suas pesquisas
com recursos das duas agên-
cias. A Capes é ligada ao Minis-
tério da Educação e o CNPq,
ao de Ciência e Tecnologia.

No início de maio, após lon-
ga reivindicação dos pós-gra-
duandos, o governo anunciou
um reajuste de 10% nas bolsas
para mestrados e doutorados.
Os valores chegaram a R$
1.350 para mestrados e R$
2.000 para doutorados. Novo
aumento é previsto para 2013.

COBRANÇA

O valor defasado da bolsa ti-
rou o cientista da computa-
ção Marcone Chardosin Mag-
nus, de 27 anos, do mestrado.
O País ficou com um mestre a
menos e Magnus teve de se
contentar em perder um ano
e meio de pesquisa e ficar com
uma lacuna no currículo.

Formado pela Universidade
Federal de Santa Catarina
(UFSC) em 2010, Magnus havia
iniciado o mestrado na mesma
instituição no início do ano pas-
sado, com pesquisa na área de
telemedicina, em ferramentas
virtuais que garantem laudos mé-
dicos a distância. Mesmo viven-
do apertado com o dinheiro, se-
guia firme até que a mulher deu à
luz as gêmeas Alicia e Natalia.
“Faltava só um ano para acabar,
tinha feito todas as matérias.
Mas elas nasceram em outubro,
eu ainda fiquei até o final do ano.
Mas depois não deu mais.”

Para sustentar a família, Mag-
nus abandonou o mestrado e foi
trabalhar numa empresa priva-
da. A necessidade por um salário
maior foi decisiva. Trocou até de
área de atuação, o que não estava
nos seus planos: de telemedici-
na para agricultura de precisão.

Expectativa. Magnus pretende
voltar um dia ao mundo da pes-
quisa, mas os custos de vida não
abrem espaço para uma perspec-
tiva a curto prazo. “Sem a pós-
graduação, algumas portas se fe-
charam. Eu pretendo voltar, mas
agora com as filhas vai depender

de muita coisa.”
O pesquisador Mohamad

Nagashima, de 23 anos, não
tem filhos e credita a isso a
possibilidade de permanên-
cia no mestrado. “Se tivesse
filhos, seria impensável. Para
cuidar dos cachorros já está
difícil”, brinca ele, mestrando
em Filosofia na Universidade
F e d e r a l d e S ã o P a u l o
(Unifesp). Ele toca uma pes-
quisa em filosofia da ciência.

Nagashima tem dedicação
exclusiva à pesquisa e, segun-
do ele, a conta dos gastos de
condução, moradia e custos
pessoais não fecha. “Sincera-
mente, só consigo pagar tudo
porque minha mulher traba-
lha”, diz ele. / P.S.

Bolsistas preparam
caravana a Brasília

5 meses
EDUCAÇÃO

Por filhas, pesquisador troca mestrado por emprego

Valor de bolsas de
pós-graduação cai
55% em 18 anos
Descontada a inflação, essa é a diferença entre o que era pago a mestrandos
e doutorandos em 1994 e hoje; valor baixo desestimula busca por pesquisa
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ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

é quanto tempo durou a greve dos estudantes do câmpus
Guarulhos da Unifesp. A paralisação acabou na quinta, dia 23

LOTAÇÃO

CORREÇÃO

3 mil

Reajuste em
maio foi de 10%

Protesto. Alunos de pós da Unifesp pedem reajuste de bolsas

alunos estudam na unidade, que ainda não tem seu prédio
principal construído. O câmpus foi inaugurado em 2007

Diferentemente do que
foi publicado na segunda-
feira passada, dia 20, o
número de escolas “exce-
lentes” de acordo com o
Ideb nos anos finais é 125
(0,5%) e não 21. A Merritt
Informação Educacional,
que fez o estudo, recalcu-
lou os dados.

Pausa. Magnus, que não concluiu o mestrado: ‘Quero voltar’

Paulo Saldaña

Um pesquisador brasileiro de
mestrado e doutorado recebe
hoje uma bolsa que não chega
nem à metade, em valores cor-
rigidos, dos montantes pagos
em 1994, ano em que o Plano
Real foi lançado. Em valores
nominais, os benefícios dos
pesquisadores até que tive-
ram aumento, mas a diferença
vem à tona quando a inflação
do período é descontada.

O cálculo foi realizado pela
Associação de Pós-graduan-
dos de Engenharia Elétrica da
Universidade de Campinas
(Unicamp), a Apogeeu. Pelos
gráficos criados pela associa-
ção, as bolsas de doutorado
em 1994, por exemplo, ti-
nham um valor equivalente a
R$ 4.400. No mestrado, esse
valor seria de R$ 2.900. Hoje,
as bolsas de mestrado e douto-
rado dos órgãos federais de fo-
mento estão fixadas bem abai-
xo disso: em R$ 1.350 e R$
2.000, respectivamente. A di-
ferença é de cerca de 55%

Para que as bolsas não so-
fressem os efeitos da inflação,
seria necessário que os reajus-
tes ao longo do período fos-
sem cerca de 60% maiores do
que tiveram. O reajuste des-
sas bolsas nunca foi sistemáti-
co. Entre 1994 e 2003, os valo-
res ficaram estagnados. Au-
mentos foram registrados em
2004, 2006 e 2008. Após qua-
tro anos congeladas, as bolsas
receberam um novo reajuste
neste meio de ano.

As bolsas são essenciais pa-
ra os pesquisadores, que não
podem – e dependendo da pes-
quisa, sequer conseguiriam –
trabalhar além da pesquisa.
Além disso, é ela que garante
que estudantes permaneçam
na pesquisa e não sigam para
o mercado. “Se eu fosse traba-
lhar, o salário base na minha
área é de 8,5 salários mínimos
(R$ 5.280). Pedir para família
ajudar é constrangedor”, diz
o doutorando Alan Godoy
Souza Mello, de 27 anos, dire-

tor da Apogeeu.
Os pós-graduandos se ba-

seiam no cumprimento do Pla-
no Nacional de Pós-graduação
feito em 2005, que previa um au-
mento de 50% nos valores das
bolsas daquele ano. Corrigidos,
são R$ 1.870 para mestrado e R$
2.771 para doutorado. “Mas nos-
sa reivindicação nem chega a is-
so, ela se baseia no cálculo a par-
tir de 2010.” (Mais informações
nesta página.)

Prioridades. Mello ressalta a
maior dificuldade em áreas co-
mo a engenharia. “O País está
com dificuldade de preencher o
número adequado de engenhei-
ros para garantir o desenvolvi-
mento, Não tem nem para o ensi-
no superior, quanto mais para ga-
rantir a inovação. Um dos fatores
é o valor das bolsas”, diz ele, que
realiza sua pesquisa na Unicamp

na área de inteligência artificial.
“A gente sabe que várias catego-
rias estão pedindo reajustes, mas
não dá para falar que houve ga-
nho real em todos esses anos.”

O Brasil formou 47 mil mes-
tres e doutores em 2009, totali-
zando 176 mil titulados no País.
Isso corresponde a 0,07% da po-
pulação brasileira. Para alcançar
as proporções dos países desen-
volvidos seria necessário, no mí-
nimo, multiplicar esse número
por cinco, segundo a própria
Coordenaçãode Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior
(Capes).

Na área de engenharia, a situa-
ção é ainda mais complexa. Cal-
cula-se que o Brasil tenha um dé-
ficit de no mínimo 20 mil enge-
nheiros. O número de matricula-
dos em cursos de pós-graduação
em engenharia não passa de 15%.

O presidente substituto da Ca-

pes, Livio Amaral, diz que exis-
temestudosquemostramoquan-
to é crítica a dependência das
áreas de engenharia e tecnologia
paramanterocrescimentoeconô-

mico, mas ressalta que não há pla-
nos específicos. “Este cenário crí-
tico é válido tanto para a gradua-
ção como para a pós, mas no mo-
mento não existem planos de au-

mento diferenciado nos valor
das bolsas.”

Sem política. O País, por
meio da Capes e do Conselho
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico
(CNPq), tem aumentado
substancialmente o número
de bolsas concedidas – elas
cresceram mais de cinco ve-
zes desde 1994. O aumento
dos valores das bolsas, no en-
tanto, depende dos orçamen-
tos anuais e não há uma políti-
ca que fixe reajuste.

Livio Amaral defende que
as bolsas “não devem ser con-
sideradas como salários, mas
sim como investimento públi-
co na formação de recursos
humanos qualificados”. O in-
vestimento é bem-vindo, mas
não tem sido suficiente para
garantir o que o País precisa.

}

Para sustentar família
após nascimento de
gêmeas, cientista
abandona pesquisa e
muda de área de atuação

A Associação Nacional dos
Pós-graduandos (ANPG) rea-
liza na quarta-feira, dia 29, ma-
nifestação em Brasília para
pressionar o governo a melho-
rar as condições de pagamen-
to de bolsas da Capes e do
CNPq. A entidade organiza

uma caravana até a capital fede-
ral de pesquisadores de todo o
Brasil. De São Paulo, um ônibus
vai sair amanhã da Unicamp.

A direção da ANPG espera se
encontrar com os presidentes da
Capes e CNPq, Jorge Guimarães
e Glaucius Oliva, respectivamen-

te. Além disso, pedem também
um encontro com o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, e
com a presidente Dilma Rousseff.

Pauta. Segundo o diretor da
ANPG, Flávio Silveira, a campa-
nha foi decidida em maio durante
a congresso dos pós-graduandos.
“Queremosconsolidarnossasrei-
vindicações,levaressaspautaspa-
ra serem debatidas no orçamen-
to”, diz. “Vamos conversar com
os órgãos de fomento, mas a ava-

liação é que precisamos negociar
com a Dilma, com o governo. As
agencias já fizeram o máximo.”

Silveira afirma que há a neces-
sidade de um projeto de lei que
torne o reajuste constante. “O es-
forço com a formação tem de vi-
rar política de Estado, e não de
governo.” Segundo ele, é impres-
cindível que não se abra mão de
garantir o índice de 10% do orça-
mento para a educação, em deba-
te no Plano Nacional de Educa-
ção (PNE).

No Plano Nacional de Pós-
Graduação 2005-2010, o valor
da bolsa é mencionado – afirman-
do-se a necessidade de um au-
mento de 50%. No novo plano,
2011-2020, esse quesito sequer é
citado. Segundo a Capes, a pro-
posta do governo é de um novo
aumento no primeiro semestre
de 2013, o que já foi falado com a
ANPG. “Estão à espera das defi-
nições do orçamento para o pró-
ximo ano para avançar nessa di-
reção”, diz Amaral. / P.S.

● Bolsas de mestrado e doutorado dos órgãos federais tiveram reajustes ao 
longo dos últimos 18 anos, mas não acompanharam a inflação*

PERDAS

INFOGRÁFICO/AEFONTE: APOGEEU/FEE/UNICAMP / PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO/CAPES      

* A INFLAÇÃO DE 1994 CONSIDERA O VALOR ACUMULADO DESDE 1º DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO. A INFLAÇÃO DE 2012 CONSIDERA O VALOR ACUMULADO DE 1º DE 
JANEIRO A 31 DE JULHO. OS DEMAIS VALORES COMPREENDEM O PERÍODO ENTRE 1º DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO

InvestimentoNúmero de doutores por mil habitantes
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R$ 3,27 bilhões
em recursos (2011)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




