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A ciência e a tecnologia

no Brasil têm história e 

tradições: atores, 

instituições, 

contribuições do 

exterior, locais e de 

culturas diversas, 

inserção no contexto

social e econômico.



CONGRESSO NACIONAL, UNB E MG
BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA



José Bonifácio de Andrada e Silva 
(1763-1838)

• Nascido em Santos (SP)

• Político, professor, cientista, químico e
mineralogista

• Descobridor de quatro minerais (1800), dos
quais dois, petalita e espodumênio,
levariam à identificação posterior do lítio

• Teve papel decisivo no processo de
independência do Brasil

• Propôs a criação de universidade no Brasil



Imigrante alemão, naturalizado brasileiro, colono, lavrador e professor da escola básica.







A ciência brasileira cresceu bastante! 

• Crescimento acentuado da PG

• Resultado de investimentos 

continuados: CNPq, Capes, 

Finep, FAPs, universidades, 

ICTs, empresas, ...

• Universidades, IFES, 

instituições científicas 

espalhadas por todo o país.

ABRANGÊNCIA DO SISTEMA NACIONAL DE CT&I



Retorno que o investimento em C&T já proporcionou ao Brasil 

Mas a ciência é muito mais que as ferramentas que 
produz ou as suas aplicações imediatas!

A ciência é essencial para a Inovação Tecnológica e para a Inovação Social. 



Situação atual

• Crise! Processo de desmonte
• Ausência de projeto maior



MELHORIA DE QUALIDADE 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA E 

SUPERIOR

• Condições de trabalho, salários e valorização dos professores

• Formação qualificada dos professores. Papel da licenciatura e das universidades.

• Necessitamos de uma revolução na educação científica!

• Modernizar e ampliar o ensino universitário e adequá-lo às novas realidades.

Educação básica de 
qualidade para todos, 

em particular 
educação científica. 

Melhoria e ampliação 
da educação superior

DESAFIO 1



Educação                     Ciência
////////
////////

////

Ciência                       Educação
////////
////////

////

• Sem educação ampla e de qualidade não há ciência (nem tecnologia, nem inovação)

• Sem educação pública e inclusiva as desigualdades sociais crescem

• Sem educação como motivar e formar o(a)s jovens para a vida e para a cidadania?

• Sem educação ampla e de qualidade naufraga o Projeto de um país mais justo e desenvolvido

• Sem ciência e tecnologia, a inovação e a economia naufragam

• Sem ciência não há universidade de qualidade 

• Sem ciência, como aprimorar e renovar o ensino e formar professores adequadamente?

• Sem ciência e tecnologia como equipar e renovar a infraestrutura de escolas e universidades?



Conferir às universidades públicas maior 
autonomia  e flexibilidade de gestão 
administrativa e financeira;
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Apenas 18% dos adultos no Brasil têm ensino superior 

completo, menos da metade da média da OCDE (39%).

Menos de 0,2% dos adultos têm doutorado. A média 
nos países ricos é 1,1%.



2022

?

DESAFIO 2 

Recursos adequados 

para Educação e CT&I.

Meta de 3% para P&D



585 bi de US$ em 2025 para P&D

Ciência básica: 8% do total



Relatório do presidente Xi Jinping - 16 de outubro de 2022

“Aceleramos os esforços para construir nossa autossuficiência e força em ciência e tecnologia, com gastos em P&D

em todo o país subindo de 1 trilhão de yuans para 2,8 trilhões de yuans [400 bilhões de dólares], o segundo maior

do mundo. Nosso país agora abriga a maior coorte de pessoal de P&D do mundo. Nós nos fortalecemos em

pesquisa básica e inovação original, fizemos avanços em algumas tecnologias centrais em campos-chave e

impulsionamos indústrias estratégicas emergentes. Testemunhamos grandes sucessos em várias frentes, incluindo

voos espaciais tripulados, exploração lunar e marciana, sondas em águas profundas e profundas,

supercomputadores, navegação por satélite, informações quânticas, tecnologia de energia nuclear, fabricação de

aviões e biomedicina. A China se juntou às fileiras dos inovadores do mundo.” [Pág. 6]]

“Os objetivos gerais de desenvolvimento da China para o ano de 2035 são os seguintes:

• Aumentar significativamente a força econômica, as capacidades científicas e tecnológicas e a força nacional

composta; aumentar substancialmente o PIB per capita para ficar no mesmo nível de um país desenvolvido de

nível médio; • Juntar-se às fileiras dos países mais inovadores do mundo, com grande autoconfiança e força em

ciência e tecnologia; • Tornar-se um país líder em educação, ciência e tecnologia, talento, cultura, esportes e

saúde; ... ” [Pág. 17]





2022

7,5

O aumento de recursos em 2021 e 2022 ocorreu fundamentalmente pela extinção da Reserva de 
Contingência do FNDCT que foi conseguida pela mobilização intensa no Congresso Nacional da 

comunidade científica e de outros setores de CT&I. MAS ...

RECURSOS PARA CT&I

TRAGÉDIA DA EC 95 !!!! 
C&T, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Cultura, 
Políticas Sociais, ...

Bloqueio/Corte 
de 2,5 bi



Enorme importância para a pesquisa, a tecnologia e a inovação.
Infraestrutura de Pesquisa. CNPq: Edital Universal e INCTs

Amplo apoio à pesquisa e às 

principais infraestruturas científicas

Amplo apoio ao avanço tecnológico 

das empresas nacionais

Tanque Oceânico - COPPE

Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)

Sirius

Projeto Andar de Novo

Torre Alta de Observação - Amazônia

Reator Multipropósito

Petróleo e Gás

Biocombustíveis

Energia

Agronegócio

Defesa

Aeronáutico

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT

Criado em 1969

Fundos Setoriais 
(1999)

EXTINÇÃO DA 
RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA 
EM 2021, PELA 
LUTA INTENSA 

DA COMUNIDADE 
DE CT&I  

BLOQUEIO EM 
2022 até 2026!!!









Importância da luta coletiva 

da comunidade científica

• Em defesa do CNPq, Capes e Finep 

(2019/21)

• Abaixo-assinado com mais de 1 milhão 

de assinaturas

• LC 177/2021: Recursos integrais do FNDCT

• Recuperação orçamentária parcial. 



O Orçamento para CT&I e 

Educação continua muito ruim 

para 2023 e com cortes 

acentuados!

RECURSOS ADICIONAIS PARA 2023

• CNPQ

• CAPES

• Universidades e IFES

• Liberação integral do FNDCT (4,2 bi)

• Derrubar MP 1136



• Liberdade de pesquisa e acadêmica

• Maior autonomia das instituições de pesquisa e

educacionais

• Valorização da pesquisa básica e das ciências

humanas e sociais

• Contraposição aos negacionismos

• Igualdade de oportunidades (independência de

gênero, etnia, região e classe social)

DESAFIO 3

Liberdade de pesquisa e 

acadêmica. 

Valorização da pesquisa 

básica e das ciências 

humanas e sociais.



DESAFIO 4 

Global Innovation Index

Em 2011, O Brasil ocupava a 

47ª posição - a melhor 

colocação já registrada – mas 

caiu para a 54ª em 2022!

Inovação Tecnológica 

Inovação Social. 



Marco Legal: Início em 2008; EC 85/2015; 
Lei nº 13.243/2016; Regulamentação: 2018. 

Aprimorar e aplicar!

A burocracia é ortogonal à inovação!
Plataforma 
Sucupira!

Desburocratização. 

Legislação e marcos legais 

apropriados.

Descentralização das 

políticas de CT&I. 

Planos Nacionais (PNCT&I, 

PNE e PNPG) 

e Regionais

DESAFIO 5



Constituição Federal - Da Ordem Social

CAPÍTULO IV  - DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário 

do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e 

inovação.



Obrigado: Odir Dellagostin!



Obrigado: Marco. A. Zago!



DESAFIO 6

Importância:

• Cultural 

• Aprimoramento individual

• Cidadania. Vacina contra fakenews.

• Formação científica coletiva

• Colaborar com o ensino formal

• Conexão da comunidade científica com a sociedade

Há muita gente lá fora, 

de fora e por fora! Construção de uma 

Cultura Científica. 

Comunicação Pública da 

C&T de qualidade e 

conectada com a 

cidadania



Os brasileiros se interessam por C&T?

Medicina e saúde aparecem com 79%,
seguidos de meio ambiente com 76%

62% estão interessados ou muito interessados 
em  “Ciência e tecnologia”

Pouco 
interessado

Nada 
interessado

Interessado

Muito
interessado
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Mais investimentos? Sim

90% dos entrevistados acreditam que o governo deve aumentar ou manter 
os investimentos em pesquisa científica e tecnológica nos próximos anos.
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Percepção de riscos e demanda por participação

84%

83%

48%

44%

É necessário que os cientistas exponham
publicamente os riscos decorrentes dos

desenvolvimentos científicos e tecnológicos

A população deve ser ouvida nas grandes decisões
sobre os rumos da ciência e tecnologia

Se uma nova tecnologia oferece benefícios, ela deve
ser usada mesmo que suas consequências NÃO sejam

bem conhecidas

Cientistas são responsáveis pelo mau uso que outras
pessoas fazem de suas descobertas

Riscos da ciência (% concorda)
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Conhecimento da ciência brasileira

E depois da pandemia? Como está? 



Melhorar a 
qualidade da 

Pesquisa, Ensino e 
Extensão 

e integrá-las a um 
desenvolvimento 

sustentável.

DESAFIO 7

DESAFIO: AMAZÔNIA!





• “O mundo vive "crises múltiplas", como a crise energética, o aumento da desigualdade e o risco de 
uma guerra nuclear iminente. O Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a 
construção de um planeta mais saudável. De um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade 
a totalidade de seus habitantes - e não apenas uma minoria privilegiada.”

• “Quero dizer que não existem dois planetas Terra. Somos uma única espécie, chamada humanidade, 
e não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre 
ricos e pobres. [...] É preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em 
especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande 
medida pelos países mais ricos, mas que atinge de maneira desproporcional os mais vulneráveis.”

• "Não há segurança climática sem Amazônia protegida. Crimes como garimpo ilegal, extração 
irregular de madeira e grilagem de terras serão combatidos "sem trégua". "A devastação ficará no 
passado.” Proposta: próxima edição da conferência climática da ONU, em 2025, na Amazonia.

• “Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca 
por uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação 
no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais. No Brasil, há 
vários exemplos exitosos de agroflorestas.”

[Presidente Lula, COP 27. 16/11/2023]



PROJETO NACIONAL 

NO QUAL EDUCAÇÃO, CT&I, SAÚDE, 

MEIO AMBIENTE E CULTURA TENHAM

UM PAPEL ESSENCIAL

PROGRAMAS MOBILIZADORES NACIONAIS: 

REDUÇÃO DE DESIGUALDADES, BIODIVERSIDADE, 

AMAZÔNIA, FOME, SAÚDE, AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL, ENERGIA, MAR, ...

MISSÕES PARA AS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA.

DESAFIO 8

Projeto de Nação 

democrática, 

desenvolvida, menos 

desigual, inclusiva, 

mais rica e soberana.  

Programas 

Mobilizadores 

Nacionais.

SEM TERRAPLANISMO ECONÔMICO!





V Conferência Nacional de CT&I (2024?)



Desafios da CT&I e Educação no Brasil 

Educação básica de 
qualidade para todos, 

em particular 
educação científica. 

Melhoria e ampliação 
da Educaçao Superior 

Recursos adequados 
para Educação e CT&I.

Meta de 3% para P&D

Inovação 
Tecnológica.

Inovação Social.

Desburocratização. 
Legislação e marcos 
legais apropriados.

Descentralização das 
políticas de CT&I. 

Planos Nacionais (PNE, 
PNCT&I, PNPG, ...) e 

Regionais

Melhorar a qualidade 
da Pesquisa, Ensino e 
Extensão e integrá-las 
a um desenvolvimento 

sustentável.

Liberdade de pesquisa 
e acadêmica. 

Valorização da 
pesquisa básica e das 
ciências humanas e 

sociais.

Construção de uma 
Cultura Científica. 

Comunicação Pública 
da C&T de qualidade e 

conectada com a 
cidadania

Projeto de Nação 
democrática, 
desenvolvida, 

inclusiva, menos 
desigual e soberana.  

Programas 
Mobilizadores 

Nacionais.



TECENDO A MANHÃ

JOÃO CABRAL DE MELO NETO

UM GALO SOZINHO NÃO TECE UMA MANHÃ:

ELE PRECISARÁ SEMPRE DE OUTROS GALOS.

DE UM QUE APANHE ESSE GRITO  QUE ELE

E O LANCE A OUTRO; DE UM OUTRO GALO

QUE APANHE O GRITO QUE UM GALO ANTES

E O LANCE A OUTRO; E DE OUTROS GALOS

QUE COM MUITOS OUTROS GALOS SE CRUZEM

OS FIOS DE SOL DE SEUS GRITOS DE GALO,

PARA QUE A MANHÃ, DESDE UMA TEIA TÊNUE,

SE VÁ TECENDO, ENTRE TODOS OS GALOS.

Muito obrigado!
ildeucastro@gmail.com

Independ ência
ci



Necessidade de um movimento de cientistas e cidadã(o)s 

de todo o mundo contra a corrida armamentista e as 

guerras, pela paz , pela redução das desigualdades e pelo 

enfrentamento das mudanças climáticas!

We scientists, whose tragic destiny it has been to make the methods of annihilation

ever more gruesome and more effective, must consider it our solemn and

transcendent duty to do all in our power in preventing these weapons from being

used for the brutal purpose for which they were invented. [Einstein]


