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INVESTIR EM CIÊNCIA É DESENVOLVER O BRASIL:
REAJUSTE DE BOLSAS JÁ!
Pesquisador desvalorizado, Ciência precária.

A Educação e Ciência, Tecnologia e Inovação são pilares fundamentais para criação de oportunidades pessoais e coletivas, para emancipação humana e o desenvolvimento sustentável e soberano do nosso povo e país. O Brasil, apesar dos significativos
avanços nas últimas décadas, ainda está distante desta realidade, pois além de vivermos um cenário de desmonte de nosso parque tecnológico, nós, pós-graduandos
que estamos diretamente responsáveis por quase 90% da ciência produzida no país1,
vivemos sob condições precárias para realizar nossas pesquisas.
Somos profissionais de caráter híbrido - ao mesmo tempo que estamos em processo educacional e de formação, realizamos o exercício de atividade laboral, - entretanto não temos sequer os direitos já estabelecidos para outras modalidades de
estudantes e trabalhadores, como assistência estudantil, direitos trabalhistas e previdenciários. Além disso, nossas bolsas de estudos não possuem nenhum parâmetro
para seu valor ou mecanismo de reajuste periódico. Essa bolsa, na maioria dos casos,
serve para a nossa própria subsistência já que a própria exigência do trabalho de pesquisa dificulta ou impossibilita de exercer outras atividades ou até mesmo porque os
termos de aceitação da bolsa nos exigem dedicação exclusiva.

Bolsas de Estudo

As bolsas de estudo são incentivos para a formação de recursos humanos de alto
nível e são custeadas pelo Estado aos pós-graduandos da modalidade stricto sensu
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(mestrado e doutorado) por meio das agências de fomento nacionais: Coordenação
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e pelas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP), além das
parcerias público-privadas eventualmente estabelecidas pelas Instituições de Ensino,
Pesquisa e/ou programas de pós-graduação.

Defasagem histórica

Atualmente há seis anos sem reajuste, a bolsa de mestrado e doutorado concedidas pela CAPES e CNPq no país custam R$ 1.500,00 e R$ 2.200,00 respectivamente1,2.
Esses valores ao longo desse tempo já perderam um pouco mais de um terço do seu
valor em relação ao poder de consumo desde o último reajuste, março de 2013, pois
a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e divulgada pelo IBGE chegou a 37,17%. Isto significa que, caso as bolsas fossem reajustadas
hoje, para corrigir as perdas inflacionárias do período, uma bolsa de mestrado estaria valendo R$ 2.063,55 e doutorado R$ 3.026,7633. Esses valores reajustados seriam
próximos aos que são pagos, desde setembro de 2018, pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo: R$ 2.043,00, para mestrado I e R$ 3.010,80 para
doutorado I.
Por não possuir seu valor atrelado a algum mecanismo de reajuste anual as bolsas
de estudo vêm acumulando uma desvalorização histórica frente a um aumento brutal
dos preços de alimentos, moradia e transporte. Salvo três momentos históricos desde
a concessão da primeira bolsa, em 1952 pela CAPES, não se tem tido uma política permanente de valorização das bolsas de estudos no país. Em 1970, a bolsa de mestrado
equivalia a cinco salários mínimos (SM), entretanto em 1983 teve seu valor reduzido
a dois SM. Em 1986, em seu primeiro ano de história, a ANPG após grandes mobilizações conseguiu vincular o valor da bolsa a 80% do salário docente universitário.
Entretanto, essa política caiu no ano seguinte e a bolsa só voltou a se valorizar em
1995 quando passou a valer um pouco mais de seis SM4. De lá pra cá, embora a bol4

sa tenha sido reajustada após intensas lutas da ANPG e dos pós-graduandos (2004,
2006, 2008 e 2012), a desvalorização da bolsa em termos reais chega a quase 170%
para bolsa de mestrado que poderia custar em termos reais R$ 3.555,35. Quando observarmos o mesmo período histórico, percebemos que a bolsa de doutorado está
em um nível de desvalorização de 306%, podendo estar custando em termos reais
em cerca de R$ 5.437,61.
Linha temporal de valores de bolsas de estudo CAPES/CNPQ
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Bolsa: incentivo e atração para novos talentos

As bolsas de estudos com valores defasados, além de não permitirem condições
dignas para o processo de fazer ciência e subsistência dos pós-graduandos, ainda
dificultam o desenvolvimento científico do país. Hoje, um recém-formado em engenharia, advocacia e administração, se entrarem no mercado de trabalho, têm a
possibilidade de receberem, além de todos os direitos trabalhistas vigentes, cerca de
R$ 5.700,00, R$ 5.500, R$ R$ 2.458,00, respectivamente5. Esses valores bem mais
atrativos que uma bolsa de mestrado, têm contribuído para diminuir o número profissionais interessados em continuar sua formação e ingressar na pós-graduação, o
que diminui a possibilidade de crescer a quantidade de mestres e doutores formados
no Brasil e de atrair novos talentos para pesquisa brasileira. O aumento no número de
mestres e doutores contribuem para alavancar o desenvolvimento de um país. Se5

gundo Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), enquanto que o Reino Unido possui um índice de 41 doutores para 100.000 habitantes,
o Brasil, mesmo com o avanço dos últimos 15 anos, possuía em 2015 uma média de
7,6 para mesma proporção populacional, perdendo apenas para o Chile (4,2) e México
(3,4) entre os 28 países em que foram realizado o estudo ao mesmo tempo que os
EUA formam 8,4 para cada mil habitantes7!

Impacto do reajuste periódico nas contas públicas.

Até um tempo atrás, a expansão da pós-graduação e destinação de mais recursos para ciência e tecnologia permitiram que houvesse uma crescida no número de
bolsas concedidas chegando a um patamar de 75% dos pós-graduandos com bolsas
por volta de 2012 e 2013. Entretanto, com os sucessivos cortes e contingenciamento
orçamentários desde 2015 agravando-se com a aprovação da Emenda Constitucional
95 (teto dos gastos), o número de bolsas diminuiu, o número de bolsas diminuiu,
mesmo com as agências as priorizando dentro do quadro orçamentário. Atualmente,
são concedidas no país, apenas pelas agências nacionais, 102.833 bolsas de estudo
para pós-graduação, sendo 85.906 da CAPES6 e 16.927 do CNPQ2 em um universo de
320.000 mil pós-graduandos matriculados em programas de pós-graduação stricto
sensu4. Embora não haja dados unificados de bolsas concedidas pelas agências de
fomento estaduais, percebemos que menos da metade dos pós-graduandos recebem
esse tipo de incentivo.
Para 2019, as agências estão disponibilizando no conjunto de seus orçamentos
cerca de R$ 2.686.457.490,10, sendo R$ 2.512.470.075 da CAPES6 e R$ 173.987.415,10
para o CNPQ2,6. Esses valores correspondem a 62,85% do orçamento daquela primeira
e 14% dessa segunda. O CNPQ além das bolsas de estudo para pós-graduação, concede também majoritariamente as bolsas de iniciação científica e também para incentivo de atividades de pesquisa científica entre os pesquisadores e grupo de pesquisas.
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Observando o INPC desde o último reajuste e aplicando sobre as dotações orçamentárias das agências previstas para concessões de bolsas no país em 2019, é
possível estimar o impacto sobre o total quadro orçamentário delas (Tabela 1).
Tabela 1. Impacto do reajuste do valor de bolsa de estudo de pós-graduação no país
concedidas pela CAPES e CNPQ em seus respectivos orçamentos totais de 2018 (INPC
acumulado de abril de 2013 a dezembro de 2018 e apenas o acumulado de 2018).

Agência

Orçamento
2019 (R$)

Acréscimo*

Impacto

(R$)

Acréscimo*

Impacto (%)

(R$)

abril/2013 a dezembro/2018
23,5%

janeiro/2018 a dezembro/2018

CAPES

4.001.796.152 943.935.007

CNPQ

1.227.859.684 65.367.071,86 5,32%

5.967.768,34

86.177.723,57 2,15%

Total

5.229.655.836 1.964.781.698 37,57%

92.145.491,91 1,8%

0,48%

Fonte: Lei Orçamentária Anual da União 2019

*Acréscimos de recursos calculados pela incidência do INPC no período citado sobre dotação
orçamentária específica destinada a bolsas de estudo da CAPES (R$2.512.470.075,00) e CNPQ
(R$ 173.987.415,00).

Fonte de recursos para o reajuste

Quando observarmos o orçamento do Estado brasileiro é possível observar que
há espaço para o reajuste de bolsas de estudo contanto que haja prioridade política
do governo atual em destinar mais verbas para a Educação e Ciência e Tecnologia.
Cabe lembrar que há pesquisas informando que a cada dólar investido na Ciência,
uma nação pode ter retorno de sete dólares. Ou seja, recursos destinados para este
setor não podem ser considerados como gastos a mais de um país, mas sim como
investimentos sólidos para construção do desenvolvimento nacional.
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É preciso destacar que a diminuição drástica dos recursos destinados para Ciência
e Tecnologia são consequências nefastas dos sucessivos cortes e contingenciamento
de verbas que o Governo Federal tem realizado pelo menos nos últimos dois anos
com a justificativa de receitas insuficientes. Essas medidas estão diretamente atreladas a Emenda Constitucional 95, uma emenda aprovada pelo Congresso Nacional
e Governo Federal que congela por 20 anos os investimentos em Educação e Ciência
e Tecnologia. Medida que vem solapando as oportunidades de saída para crise econômica e retomada do desenvolvimento. Na prática, esse cenário tem permitido que
áreas que não são estratégicas para o desenvolvimento nacional recebam mais verba
que a ciência e tecnologia na redistribuição dos recursos entre ministérios, órgãos e
programas. No final de 2018, mesmo com a suposta crise fiscal, por exemplo, o governo federal sancionou reajuste de 16% para os juízes do Supremo Tribunal Federal,
aumentando o salário de dos juízes de R$ 33.700, 00 para R$39.200,00.
Uma das possibilidades para o aumento dos recursos destinados para Ciência e
Tecnologia, e assim, conseguir também para o reajuste de bolsas de pós-graduação e
até as diversas outras bolsas como a de iniciação cientifica e de pesquisa, é a utilização
dos recursos oriundos da exploração do pré-sal. Hoje, existe no Congresso Nacional
existe o projeto de Lei 5876/2016 de autoria do então deputado Celso Pansera (PT/RJ)
que prevê a destinação de 25% do fundo social do pré-sal para Ciência e Tecnologia.
Essa lei garantirá que parte dos recursos que do fundo que ainda não estão regulamentados, pois 50% tem que ir para Educação e Saúde – uma conquista histórica do
movimento estudantil na época -, seja destinado para Ciência e Tecnologia uma vez
que sem desregulamentado os recursos podem ir para diversas outras áreas como
cultura, esporte e meio ambiente.
O Fundo Social do Pré-sal (12.351/10) é uma poupança e fonte de recursos para o
desenvolvimento social e regional. Para esse fundo, são destinadas as parcelas do
bônus de assinatura pelos contratos de partilha de produção; royalties que cabem
à União; a receita a partir da comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União; os resultados de aplicações financeiras sobre
suas disponibilidades e os recursos do fundo por lei. Apenas o montante destinado
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ao Fundo Social no último trimestre de 2017, permitiria a aplicação de cerca de 550
milhões na área. Um valor que significa um pouco menos de 50% do CNPq em
termos atuais ou quase.

Reajuste em forma de Lei

Na Câmara de Deputados há um projeto de Lei que dispõe sobre o reajuste anual
das bolsas concedidas pelos órgãos federais de apoio e fomento à pós-graduação
e pesquisa. Esse projeto de lei (PL) é o 4559/2016 do deputado federal Lobbe Neto
(PSDB/SP) e co-autoria do também deputado Eduardo Cury (PSDB/SP) e caso torne-se ordem jurídica permitiria o reajuste a partir da variação do INPC acumulado do
ano anterior.
Proposto em fevereiro de 2016, o PL tem caráter conclusivo nas comissões, ou
seja, na câmara de deputados não precisará ir para plenário. Atualmente, o PL já passou pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e Educação
e falta passar pela Comissão de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de
Cidadania. Atualmente está na de Finanças esperando a designação de um relator.
Ao passar pela comissão de Ciência e Tecnologia, houve a supressão do reajuste acumulado desde abril de 2013, mantendo apenas o reajuste anula com base no INPC
acumulado nos doze meses anteriores.

Investir em ciência é desenvolver o Brasil: Reajuste de Bolsas Já!

Em que pese o fato de estarmos atravessando um período de crise econômica e
política, devemos ver nessas crises oportunidades para retomada de um crescimento
e desenvolvimento e que só conseguiremos pavimentar esse caminho com investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação. Os países que mais investem em pesquisa
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científica e tecnológica são também, e não por acaso, as maiores potências em desenvolvimento econômico, social e político do mundo. E a Ciência, Tecnologia e Inovação
não podem ser pensadas desvinculadas das questões que tocam a pós-graduação e
valorização do pós-graduando como ator protagonista das transformações econômicas e sociais que o país atravessou.
A desvalorização da bolsa de estudos não é justa com quem se dedica tanto cotidianamente com o desenvolvimento da ciência brasileira. Estabelecer o reajuste periódico das bolsas de estudo, e assim, pavimentar um caminho de valorização do pós-graduando e da pesquisa nacional. É permitir que a ciência brasileira continue sendo
produzida e dar um passo decisivo nessas áreas estratégicas, capazes de desenvolver
tecnologias e conhecimentos para a emancipação do país.
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