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A proposta de taxação de ex-alunos de Universidades federais trouxe uma grande preocupação 
quanto ao desinteresse deste governo em investir nas Universidades públicas.  
 
Em associação com a recente declaração da criação de uma bolsa para professores aposentados 
continuarem a lecionar, monta-se um quadro óbvio de não repasse de verbas e não abertura de 
concursos para renovar e completar o quadro docente.  
 
O que piora este quadro de desinteresse pelo real financiamento das Universidades é que o 
público que o senhor ministro quer sobretaxar não usufruiu a qualidade de ensino e treinamento 
que hoje é oferecida aos nossos alunos.  
 
Ainda paira na cabeça do profissional liberal, e aparentemente na cabeça da grande maioria dos 
políticos, a imagem congelada do professor/servidor incapaz da era militar, que na verdade era 
um cidadão sem estímulo para progressão científica e formação adequada, largado às suas 
funções mínimas, com recursos mínimos.  
 
Mas dentre estes, uma grande parcela avançou para o doutoramento, e já há duas gerações de 
novos professores que vem transformando radicalmente esta realidade.  
 
Basta olhar para a produtividade científica das Universidades, e para a proporção de doutores nos 
quadros docentes ao longo das últimas três décadas, para saber que o aluno de hoje terá uma 
outra idéia do ensino superior.  
 
Mas quem será sobretaxado não sabe disto e vai cada vez mais se opor à manutenção deste bem 
público, que pouco lhe trouxe no passado e agora cobra dividendos.  
 
Por outro lado, uma Universidade pública historicamente desprivilegiada, de um país endividado 
como o Brasil, não teria a moral de cobrar por serviços prestados ao povo já excessivamente 
taxado, mas tem competência instalada e uma história coerente de mudanças e crescimento para 
poder contribuir com o Brasil justo que este governo diz querer.  
 
Mas é preciso esclarecer sua importância ao governo, exigir os recursos que nos cabem, prestar 
atenção na competência aqui instalada.  
 
Mais ainda, é preciso mostrar e lembrar, mais uma vez, que uma grande parcela dos profissionais 
com perfil capaz de agregar valores a esta Universidade, em geral doutores formados na última 
década, estão definitivamente excluídos do sistema educacional que os formou, já que o atual 
governo parece querer repetir a política de não abertura de concursos de FHC.  
 
Falo dos cerca de 8000 doutores sem emprego fixo no Brasil, que investiram toda uma carreira 
em estudos no sistema público, passaram pelas dificuldades de treinamento em países 
estrangeiros, perderam uma parte substancial de sua vida pessoal e de seu tempo de arrecadação 
para aposentadoria, em troca por uma carreira sólida na academia.  



Hoje, se insistem em fazer ciência, ganham menos que R$2000,00 em bolsas temporárias e não 
tem esperança de ingresso na academia brasileira.  
 
Finalmente, esta proposta revela o pior que academia poderia esperar do Ministro da Educação.  
 
Um ministro que em suas aulas inaugurais discursa por duas horas sem falar de pesquisa e pós-
graduação, que ignora que o aluno é o pesquisador de iniciação científica, portanto uma fonte de 
criatividade e, muitas vezes, a grande base produtiva e elemento de grande importância 
intelectual nas Universidades não-escola, como deveriam ser, e são, as Federais.  
 
Estes alunos, como eu fui, e como os meus são, já contribuíram com este sistema de 
Universidades que se expandiu e ficou a ver navios, com um rombo no quadro docente de cerca 
de 6000 ou mais vagas, e com um mercado de trabalho de onde todos os anos vários desistem de 
esperar um concurso e são abduzidos por instituições de pesquisa estrangeiras ou Universidades 
particulares, que nada investem em pesquisa e desenvolvimento (com raras e louváveis 
exceções).  
 
Profissionais que custaram caro ao país, mas que são investimentos de grande valor agregado.  
 
Lembro-me que custei quase R$200.000,00 ao Brasil para formar-me doutor pelo Imperial 
College, mas me orgulho de ter retornado a minha Universidade, no primeiro ano efetivado, perto 
de R$360.000,00 de financiamentos estrangeiros à pesquisa e ensino ligado a conservação da 
biodiversidade brasileira.  
 
O recurso recebido pagou meus custos senhor ministro, mas o principal retorno, minha 
capacidade de trabalho e meu grau elevado de treinamento, o senhor não parece querer 
contabilizar.  
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