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[2/5 18:48] – Manfredo: CORTES EM ORÇAMENTOS DAS UNIVERSIDADES 

A única coisa boa desta moda de autoridades comunicarem decisões intempestivas e sem 

maiores análises  por redes informais é que às alopradas e despreparadas botam a cabeça na 

guilhotina e todo o mundo vê as suas idiotices e crendices campeando. Mas mesmo assim tem 

gente que não quer ver. 

Com relação à matéria anexa, tão bem abordada pela colunista Rosane de Oliveira (exceto 

quanto à sugestão de alunos "ricos" pagarem mensalidades, lembro que normalmente os pais já 

pagam impostos altos e que sempre se terá a dúvida: o que é mesmo um aluno 

rico?),  acrescento que me parece que os cortes são afrontosos à Emenda  do Teto que define 

que áreas prioritárias (ensino e pesquisa são de prioridade1 !!) não podem sofrer cortes 

orçamentários.  

Assim, com essas "decisões"  pode se dizer que, do jeito que o ensino superior, a pesquisa e a 

extensão das universidades públicas estão sendo acossadas pela santa ignorância de olavetes, 

periga que o governo bolsonaro venha a ser conhecido, em breve, como aquele que conseguiu 

destruir a universidade pública brasileira fazendo com que equipes de professores, cientistas e 

pesquisadores fossem embora ensinar e produzir novos conhecimentos e metodologias no 

Exterior, em países sedentos de bons cérebros com a extraordinária vantagem de já estarem 

produzindo e muito, porque verificaram logo que aqui não vão ter suporte adequado de 

laboratórios sucateados e de pessoal auxiliar preparado. Penso que um tal   atraso poderá levar 

décadas antes de começar a se recompor com reflexos em toda a sociedade com profissionais 

mal orientados e mal formados, entre outros graves problemas. 
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso] 
        "Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".  
                   Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail) 

[2/5 18:56] – Giovanni: Apoiado 
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