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NÃO AO DESMANCHE  DA  CIÊNCIA E  TECNOLOGIA



COMO O DESMANCHE DA CIÊNCIA 
AFETA NOSSAS VIDAS

Os Institutos Públicos de Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e 
Tecnologia brasileiros estão mortalmente feridos. O diagnóstico? Destruição 
das instituições e órgãos de C&T, de seus quadros de pessoal e destruição de 
seu patrimônio moral.

Pesquisadores têm fechado atrás de si as portas dos laboratórios. Laboratórios 
têm sido fechados nos institutos e órgãos de pesquisa por falta crônica de verbas 
e de pessoal. A maioria deles não será reaberta, dadas as condições singulares da 
exigência de formação de profi ssionais bem-preparados nesta área. Resultado: 
décadas de retrocesso.

Dados de domínio público mostram que instituições de renome nacional e 
internacional, de mais de meio século de existência, perderam até dois terços 
de seus trabalhadores em duas décadas. O tiro de misericórdia foi disparado 
em 2018.

Os dois últimos governos (Temer e Bolsonaro, meados de 2016 até meados 
de 2022) destinaram os menores orçamentos da década para a C&T, e este 
orçamento fi cará congelado por 20 anos, pela Emenda Constitucional 95, 
emenda do fi m do mundo ou do teto dos gastos para o país.

A continuar esta sanha destruidora, nenhuma instituição pública de pesquisa 
sobreviverá, todas serão extintas em pouco tempo.

Importantes institutos 
como a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear, o 
Instituto de Pesquisas da 
Amazônia, o Instituto 
Nacional do Câncer, o 
Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, dentre 
dezenas de outros não têm 
garantidas verbas anuais 
para a continuidade de seu 
funcionamento.



COMO ISSO AFETA A VIDA DO 
CIDADÃO?

Ciência e Tecnologia são indutores de desenvolvimento do país e de 
melhoria da vida do povo. O desenvolvimento e a produção de medicamentos, 
o mapeamento das riquezas biológicas e minerais, a produção de equipamentos 
de alta tecnologia, a guarda da memória e o incentivo à formação de jovens 
cientistas no país, são algumas das atividades desenvolvidas pelas diversas 
instituições públicas da área de Ciência e Tecnologia (C&T), e isso signifi ca 
também retorno fi nanceiro.

Até mesmo atividades moralmente intocáveis estão 
ameaçadas: o próprio MCTIC admite que as verbas 
para os instituos não chegam até o fi m do ano. 

Os gestores terão que viver de pires na mão, mês 
a mês, em busca de suplementações orçamentárias, a 
fi m de não paralisar o desenvolvimento do país.

É isso que 
o povo 

brasileiro 
merece?



C&T GERAM EMPREGO E O ESTADO DE 
BEM-ESTAR SOCIAL

O setor privado brasileiro quase não investe em pesquisa e desenvolvimento 
científi co e tecnológico, espera que o governo mantenha essas atividades 
estratégicas ao desenvolvimento soberano e essenciais para a superação tanto 
do atraso econômico e social quanto da dependência frente a outras nações.

Mesmo países de forte discurso neoliberal, ferrenhos defensores de cortes 
nos gastos públicos e do “Estado Mínimo”, mantiveram ou aumentaram os 
gastos com Ciência e Tecnologia, como ação estratégica para encontrar soluções 
frente às crises mundiais.

Está provado que o investimento em Ciência e Tecnologia é caminho de 
superação de crises, na busca de soluções econômicas que poupem o dinheiro do 
país, aumentem suas receitas ou melhorem as condições de vida da população 
em geral.



Foi em institutos públicos que foram descobertos novos medicamentos, 
vacinas e desenvolvidas tecnologias de ponta, que diminuíram nossa 
dependência dos grandes laboratórios e das tecnologias importadas.

O Brasil que ignora seus próprios exemplos, segue na contramão da revolução 
tecnológica mundial, adota postura subserviente e, ano após ano, mata de 
inanição a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do país.

Nosso país investe menos de 1% do orçamento público em C&T, enquanto 
países europeus e asiáticos aplicam, como saída para crises, 3%, 4% e até mais 
de 5% de seus orçamentos.

Hoje nossas instituições sobrevivem com apenas um terço do pessoal, em 
média, que tinham há 15 anos, o que traz graves prejuízos à pesquisa e ao 
desenvolvimento tecnológico.

A utilização da verba pública em Ciência e Tecnologia não é “gasto”, é 
investimento para um futuro melhor do país, dos seus cidadãos e seus fi lhos, 
enfi m, de todos nós.

Ao cortar recursos das unidades de pesquisa e ao não repor seus servidores, 
faz-se a opção pelo atraso e pela eterna dependência frente aos países 
cientifi camente mais desenvolvidos – o que tem um custo altíssimo para todos 
nós.



O CUSTO É A MORTE DE NOSSO FUTURO 
ENQUANTO SOCIEDADE SOBERANA!



O BRASIL PERDE COM OS 
ATAQUES QUE ENFRAQUECEM 

A CIÊNCIA E TECNOLOGIA
NA ÁREA DA SAÚDE:

- Redução de atendimentos e de 
pesquisas para tratamento do câncer 
pelo Instituto Nacional do Câncer – 

INCa
- Redução na pesquisa médica, pes-

quisa imunológica e na produção 
de medicamentos pela Fundação 

Oswaldo Cruz – FIOCRUZ
- Redução na pesquisa e produção de 

radiofármacos para tratamento do 
câncer por radioterapia – IPEN-SP

NA ÁREA ESPACIAL:

- Paralisação na pesquisa e desenvolvimento de satélites e equipamentos 
utilizados na exploração espacial (que depois ganham novos usos no dia a dia 
na sociedade). - INPE
- Diminuição da cobertura profunda do monitoramento de desastres 
naturais, realizado 
pelo Centro de 
Monitoramento de 
Desastres Naturais 
– CEMADEN
- Paralisação do 
programa de 
desenvolvimento 
de veículos 
lançadores de 
satélites - DCTA



NA ÁREA NUCLEAR:

- Redução na pesquisa e 
produção de radiofármacos 
(produtos para tratamento 

do câncer por radiação) e na 
pesquisa para fi ns pacífi cos da 
energia nuclear pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear – 

CNEN

NA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO GERAL:

- Fechamento 
de laboratórios e 
término de pes-
quisas em novas 
tecnologias em 
vários institutos, 
dentre os quais 
o Instituto Na-
cional de Tecno-
logia – INT



NA ÁREA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E PESQUISAS SOBRE 
RIQUEZAS NATURAIS:

- Paralisação nas 
pesquisas sobre 
a biodiversidade 
amazônica, pelo 
Instituto Nacional 
de Pesquisas da 
Amazônia – INPA
- Paralisação 
das pesquisas 
sobre o subsolo 
brasileiro e suas 
riquezas minerais, 
pelo Centro de 
Tecnologia Mineral 
– CETEM

- Diminuição na vigilância, via satélite, de desastres como queimadas ou tem-
pestades pelo INPE, e da vigilância sismológica (de terremotos) pelo Observa-
tório Nacional – ON.



NA ÁREA DA MEMÓRIA DA CIÊNCIA E DA EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS:

- Redução de ativida-
des educativas para as 
escolas e de preserva-
ção de documentos e 
acervos museológicos 
históricos sobre a ci-
ência e tecnologia bra-
sileiras, pelo Museu de 
Astronomia e Ciências 
Afi ns - MAST e pelo 
Museu Paraense Emí-
lio Goeldi – MPEG

NA FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA ALTAMENTE QUALIFICADA NO 
CAMPO DA CIÊNCIA:

- Extinção de bolsas, redução do fomento de projetos de pesquisa em TODOS 
OS INSTITUTOS E ÓRGÃOS, e precarização de cursos de pós-graduação 
existentes em muitos deles.



NA ÁREA DA PESQUISA PURA E DE PONTA NAS CIÊNCIAS EXATAS:

- Redução de atividades 
e fechamento de 
laboratórios e 
grupos de estudo no 
Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas - 
CBPF e no Instituto 
de Matemática Pura e 
Aplicada - IMPA

- Limitações ao uso do supercomputador, utilizado em cálculos complexos de 
diversas áreas de pesquisa, recentemente adquirido pelo Laboratório Nacional 
de Computação Científi ca - LNCC

Esses são apenas ALGUNS dos prejuízos ocasionados pela política 
de sucateamento dos institutos públicos de pesquisa, promovida 

pelo Governo Federal, pela falta de verbas e pela não realização de 
concursos públicos.



INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS FEDERAIS DE PESQUISA NA 
ÁREA DE C&T AFETADAS PELA POLÍTICA DE ABANDONO 

E SUCATEAMENTO:
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE
- Instituto Nacional de Tecnologia – INT
- Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN
- Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF
- Laboratório Nacional de Computação Científi ca – LNCC
- Museu de Astronomia e Ciências Afi ns – MAST
- Observatório Nacional – ON
- Instituto Nacional da Mata Atlântica – INMA
- Laboratório Nacional de Astrofísica – LNA
- Centro de Tecnologia Mineral – CETEM
- Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer – CTI
- Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE
- Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT
- Instituto Nacional do Semiárido – INSA
- Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG
- Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN
- Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN
- Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN
- Instituto de Engenharia Nuclear – IEN
- Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD
- Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste – CRCN-CO
- Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE
- Laboratório de Poços de Caldas – LAPOC
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico – CNPq
- Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior – CAPES
- Agência Espacial Brasileira – AEB
- Instituto Nacional do Câncer – INCa
- Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeroespacial – DCTA 
- Instituto de Pesquisas da Marinha – IPqM
- Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira – IEAPM
- Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP
- Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ
- Fundação Jorge Duprat Figueiredo – FUNDACENTRO
- Instituto Evandro Chagas – IEC/FNS
- Fundação Casa de Rui Barbosa
- Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
- Outras Instituições



Movimento SOS C&T no Facebook: 
facebook.com/sosciênciaetecnologia/

EM DEFESA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA!
PELO FUTURO SOBERANO DO BRASIL!

Um país sem C&T é um país sem futuro!
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