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RESUMO 

 

O artigo trata da influência das crises política, econômica e social vivenciadas no Brasil, 

desde 2015, sobre a aplicação de recursos na concessão de bolsas a pesquisadores da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, traçando um 

comparativo dos valores constantes da Lei Orçamentária Anual – LOA para essa finalidade, 

bem como da quantidade de bolsas a estudantes de nível superior de 2014 a 2017. Foi 

utilizada a pesquisa documental, coletando-se as informações do sítio da Câmara Legislativa 

Federal. Os dados foram agrupados em tabelas, primeiramente por valor programado e em 

seguida por quantidade de bolsas previstas para cada exercício financeiro. Foi realizado ainda 

um cálculo médio do valor de cada bolsa de estudo para verificar se esses valores individuais 

sofreram alterações. Os resultados apontaram uma redução na dotação destinada à concessão 

de bolsas de estudo pela CAPES no período, que afeta, diretamente, o desenvolvimento da 

pesquisa científica no Brasil, além de uma diminuição na quantidade de bolsas, mas, com um 

valor médio individual ascendente.  
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A educação no Brasil é reconhecida como um direito social, conforme preceitua a 

Constituição Federal de 1988. Para a garantia desse direito, o Estado tem que alocar dotações 

orçamentárias suficientes para proporcionar a educação em seus mais diversos níveis.  

Assim, o direito humano à educação perpassa toda a vida do indivíduo, como um 
processo permanente. Ao caracterizar a educação como um direito social, além de 
compreendermos que esse é um direito próprio do indivíduo, destacamos uma de 
suas principais características: a irrenunciabilidade. Por isso não é transacionável, 
perdurando por toda a vida das pessoas. (DAMASCO, 2012, p. 52). 

Em momentos em que a economia se mostra favorável, percebe-se uma maior 

intenção do Estado em promover melhorias na Educação, pela construção ou reforma de 

escolas, pelo aumento de oferta de vagas, pela ampliação da concessão de bolsas e, 

ultimamente, até pelo incentivo aos alunos da educação de ensino superior em cursar um 

período da sua graduação fora do país, por intermédio do programa “Ciências sem 

Fronteiras”. 

Todo esse investimento tem o objetivo de desenvolver o país, aprimorando 

tecnologias, proporcionando a troca de informações entre diferentes culturas e, 

principalmente, formando cientistas, a partir da educação. 

Nesse contexto, costuma-se dizer que as dotações orçamentárias destinadas às 

políticas públicas relativas à educação são afetadas, negativamente, quando há necessidade de 

corte de despesas por parte do governo, o que acarreta uma modificação no plano de governo, 

que é concebido para quatro exercícios financeiros, o Plano Plurianual, que norteia as 

despesas que devem ser realizadas a cada ano. 

Pelo exposto questiona-se: Como foram destinadas as despesas à concessão de bolsas 

de estudo da CAPES, considerando o quantitativo de bolsas de estudos e os respectivos 

valores alocados, nos exercícios de 2014 a 2017? 

Dessa forma, objetiva-se conhecer a programação de despesas relativas à quantidade 

de bolsas de estudos e respectivos valores, constantes das Leis Orçamentárias Anuais da 

CAPES, nos exercícios de 2014 a 2017, buscando, de forma específica: 

• Conhecer os valores programados para a concessão de bolsas de estudo de 

nível superior para a CAPES; 

• Levantar o quantitativo de bolsas de estudos, constante das Leis Orçamentárias 

Anuais, para a CAPES; 
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• Promover comparativos entre os valores programados e o quantitativo de 

bolsas de estudos, constantes das Leis Orçamentárias Anuais para a CAPES de 

2014 a 2017. 

Dar transparência a esse tipo de informação fomenta a relação direta entre o Governo 

Federal e o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, sem a qual, não há crescimento, em 

termos científicos. 

A concessão de bolsa de estudos pela CAPES impulsiona o pesquisador a dedicar-se, 

de forma exclusiva ao seu objeto de estudo, o que pode trazer um retorno dos recursos 

dispendidos mais célere ao próprio Estado. (CAPES, 2017). 

Além disso, evidenciar a relação entre o os acontecimentos políticos, sociais e 

econômicos e a concessão de bolsas de estudo, pode impulsionar o controle social por parte 

dos beneficiários e pela sociedade como um todo. 

 

METODOLOGIA 

 

Para conhecer o comportamento da destinação de recursos para a concessão de bolsas 

de estudo pela CAPES, no período de 2014 a 2017, levantou-se os valores aprovados para o 

Ministério da Educação, nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais, de forma a perceber o 

comportamento da alocação de recursos para o atendimento dos beneficiários das bolsas de 

estudo da CAPES, do programa de governo “Educação Superior – Graduação, Pós-

Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão”, na ação “Concessão de Bolsas de Estudos”. 

As informações foram colecionadas a partir de consulta ao volume V de cada Lei 

Orçamentária (CÂMARA LEGISLATIVA FEDERAL, 2017), relacionado ao Ministério da 

Educação, notadamente, na Unidade Orçamentária “26291 – Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES”, que compreende todos os recursos 

com a finalidade, objeto da pesquisa. 

A pesquisa é, portanto, documental, a partir da qual serão tecidas considerações acerca 

do comportamento dos investimentos realizados em concessão de bolsas de estudo para a 

educação superior no Brasil (BARDIN, 1977) 

Para conhecer o comportamento desses investimentos de 2014 a 2017, foram 

verificados os valores e a quantidade de bolsas equivalente a cada exercício, sendo traçadas 

tabelas que demonstraram os percentuais de aumento ou redução de um exercício para o 

outro, além da estimativa média do valor concedido ao estudante de forma a verificar se o 

valor médio individual foi alterado, conforme se apresenta a seguir. 
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RESULTADOS 

 

Percebe-se, a partir do levantamento, que no exercício de 2015, quando a economia e a 

política ainda pareciam se sustentar, persistia o investimento crescente na concessão de bolsas 

de estudo de educação superior com vistas a proporcionar um retorno científico ao país. 

A partir de 2016, face,  especialmente à crise econômica, ocorre uma diminuição nos 

valores programados de R$ 536.786.920,00 (quinhentos e trinta e seis milhões, setecentos e 

oitenta e seis mil e novecentos e vinte reais) que representam um déficit percentual de 

12,35%, que resulta na oferta de menos oportunidades aos estudantes do ensino superior 

brasileiro. 

Nesse sentido, motivada pela crise política, econômica e financeira, a situação se 

agrava havendo um déficit de 16,29%, equivalente a R$ 620.239.006,00 (seicentos e vinte 

milhoes, duzentos e trinta e nove mil e seis reais), percebendo-se que do maior valor 

destinado à concessão de bolsas de estudo no período (R$ 4.345.253.879) para o exercício de 

2017, ocorreu uma redução de 26,63%, impactando na supressão de recursos desde esse 

período de R$ 1.157.025.920 (um bilhão, cento e cinquenta e sete milhões, vinte e cinco mil e 

novecentos e vinte reais), que pode acarretar um desenvolvimento mais lento do país, 

representando um desincentivo à pesquisa científica. 

A quantidade de bolsas de estudo previstas nas Leis Orçamentárias Anuais de 2014 a 

2017, sofreu uma oscilação, sendo, respectivamente de 126.530, 131.226, 100.284 e 113.333 

bolsas. 

A quantidade de bolsas teve um comportamento  diferente daquele relacionado  aos 

valores concedidos sendo a redução percentual no valor concedido muito maior que o 

comportamento do quantitativo de bolsas de estudo que de 2014 para 2015 chegaram a ter um 

pequeno aumento percentual de 3,71%. 

Em 2016, observou-se uma redução de quantidade de bolsas superior ao observado 

nos valores, diminuindo a oportunidade de acesso ao campo da pesquisa de ensino superior 

por váridos estudantes, enquanto que em 2017, essas quantidades apresentarem-se superiores 

em 13.049 bolsas. 

A reunião dos valores programados para concessão de bolsas de estudo pela CAPES e 

do seu quantitativo, permitiu, expor, o comportamento do valor médio da bolsa de estudos 

concedida pela CAPES, no período de 2014 a 2017, que variou de R$ 28.079,00,  em 2014, 

para R$ 33.113,00,  em 2017. 
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Infere-se do cálculo médio do valor da bolsa que, em que pese os valores tanto físicos, 

quanto financeiros, terem sofrido uma redução, o valor da bolsa sofreu um acréscimo, ao 

longo do período, o que decorre de uma maior redução na quantidade de bolsas, que nos seu 

valor global, elevando seu valo inidvidual. Em  2015, relativamente ao exercício de 2014, o 

acréscimo foi de R$ 5.034,00 representado uma elevação de 17,93%, enquanto que em 2016, 

esse acréscimo foi de 14,69% (R$ 4.864,00), e em 2017, de R$ . 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As informações obtidas permitiram verificar a influência direta das crises políticas 

econômicas e sociais sobre a concessão de bolsas de estudo pela CAPES aos estudantes de 

ensino superior. 

Esse efeito negativo representou uma redução de valores na concessão de bolsas pela 

CAPES, superior a um bilhão de reais, se comparado o atual exercício ao exercício de 2015, 

período em que houve o maior investimento, até este momento. Nesse período o Estado ainda 

tinha como foco promover a educação em seus mais diversos níveis o que pode ser percebido 

nesse planejamento estudado. 

Ao se concatenar os valores relativos à programação para as bolsas de estudo da 

CAPES ao quantitativo de bolsas, constatou-se ainda, inicialmente, um pequeno aumento na 

quantidade, seguido de uma redução que superou 23%, porém calculando-se o valor médio 

das bolsas houve uma evolução de 2014 a 2016.  

Considerando que a pesquisa é o meio para o desenvolvimento de cientistas e portanto 

do país, há um prejuízo direto ao Estado que ao não incentivar o desenvolvimento da 

pesquisa, também não colhe os resultados proporcionados pelos pesquisadores. 

Além disso, essa ação representa uma falta de priorização na função “Educação”, 

tendo em vista tratar-se de direito social consubstanciado na Constituição Federal de 1988, 

sendo ainda um dos meios de mudar a situação social, econômica e política de um país, 

gerando reflexos na vida das famílias, que por intermédio da Educação, passam a ter outras 

oportunidades de trabalho. 

Assim, incentivar a Educação como um todo no Brasil, contribui para uma maior 

geração de renda individual o que demonstra o crescimento do país no cenário mundial, mas, 

destinar recursos à consecução  de pesquisa científica incentiva o desenvolvimento das 

diversas áreas, fazendo com que o país, não tenha necessidade de importar tecnologia, ou 
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profissionais, pois estará munido de brasileiros dedicados à finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento do seu país. 

Os pesquisadores brasileiros, de forma geral, encontram-se nas Universidades, mas 

sua carga de trabalho, normalmente, não é exclusiva, sendo necessário que lecionem, 

preparando aulas, por exemplo. Esse fato resulta na concorrência entre o desenvolvimento de 

seus projetos e a sua atuação como docente. A concessão de bolsa de estudo pela CAPES para 

o ensino superior representa um caminho mais direto para o alcance do resultado de uma 

pesquisa, pois permite ao pesquisador que se dedique, de forma exclusiva, a essa finalidade. 

Ainda assim, as metas traçadas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, com 

essse objetivo, não são necessariamente concretizadas, até porque em razão da arrecadação de 

receitas públicas inferior ao estimado, necessariamente, as despesas públicas governamentais 

são contidas, o que causa reflexos em todo o setor público, a exemplo do que ocorre neste 

ano, com a medida de ajuste fiscal. 

É preciso, como dito, acompanhar tanto a programação, quanto a execução das 

despesas relativas à educação, pois somente desta maneira, poderá a sociedade, clamar pelo 

atendimento dos seus direitos educacionais, mediante a efetivação de políticas públicas e, em 

contrapartida, poderá o Estado obter o desenvolvimento econômico e social, a partir do 

conhecimento e da produção científica, privilegiando seus cidadãos e valorizando o que é 

realizado no Brasil.  
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