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Apresentação 
	 A	preservação	e	a	continuidade	da	produção	científica	e	tecnológica	(C&T)	de	um	país	dependem	
dos	investimentos	em	pessoas	e	estruturas.	As	pessoas,	por	sua	vez,	exercerão	as	atividades	científicas	
e	tecnológicas,	motivadas	pela	oferta	de	condições:	salários,	plano	de	carreira,	estrutura	de	laboratórios	
e	equipamentos	adequados.	Aqui,	apresentaremos	cabalmente	a	recusa	do	país	(entenda-se	governo)	
em	manter,	continuar	e	promover	a	C&T	ao	negligenciar	a	reposição	dos	servidores	públicos	em	suas	
dezenas	 de	 institutos	 de	 pesquisa	 consolidados	 e	 internacionalmente	 reconhecidos.	 Note-se	 que	
abordaremos	apenas	do	número	de	servidoras	e	servidores	sem	adentrar	outras	importantes	searas	
como:	as	demais	condições	desses	institutos,	os	salários	congelados	desde	2016	e	outros	desincentivos.	
 Esse	trabalho	é	uma	realização	do	Fórum	Nacional	das	Entidades	Representativas	das	Carreiras	
de	Ciência	 e	Tecnologia,	 carreiras	 estas	 estabelecidas	pela	Lei	 8.691/93.	O	Fórum	de	C&T	 congrega	
associações	 e	 sindicatos	 dos	 servidores	 públicos	 federais	 dos	 institutos	 de	 pesquisa	 e	 órgãos	 de	
fomento,	tem	como	sua	principal	missão	mobilizar	estas	representações	nas	discussões	e	negociações	
das	questões	salariais	e	de	estrutura	das	carreiras.	Entretanto,	desde	2013,	o	seu	principal	 foco	 tem	
sido	a	necessidade	de	revitalizar	os	institutos	de	pesquisa	e	desenvolvimento	e	os	órgãos	de	fomento	e	
financiamento	das	atividades	inerentes	às	Carreiras	de	C&T,	no	tocante	à	reposição	da	força	de	trabalho	
e	à	dotação	orçamentária.	
	 O	 presente	 material	 divide-se	 em	 4	 (quatro)	 partes,	 além	 dessa	 apresentação.	 Contém	 uma	
introdução	com	indicadores	de	C&T,	depois	seguem	duas	outras	partes,	a	primeira	com	a	apresentação	
da	evolução	na	última	década	da	força	de	trabalho	e	da	participação	laboral	dos	servidores	das	carreiras	
de	C&T	que	 já	 fazem	jus	ao	abono	de	permanência	e	a	segunda	com	estudos	de	casos	em	que	serão	
apresentadas	 características,	 finalidade	 e	 principais	 atuações	 do	 Instituto	 Nacional	 de	 Pesquisas	
Espaciais	(INPE),	do	Instituto	Nacional	de	Pesquisa	da	Amazônia	(INPA),	do	Departamento	de	Ciência	
e	 Tecnologia	 Aeroespacial	 (DCTA)	 e	 da	 Comissão	Nacional	 de	 Energia	 Nuclear	 (CNEN)	 .	 Para	 esses	
mesmos	institutos	serão	apresentados	a	evolução	da	força	de	trabalho,	média	de	idade	dos	servidores	
(se	disponível)	e	quantitativo	da	situação	de	abono	de	permanência.	

Por	fim,	esse	trabalho	é	uma	atualização	parcial	de	esforços	mais	amplos	para	retratar	a	situação	
da	força	de	trabalho,	empreendidos	pelo	Fórum	de	C&T	em	2017(BARBOSA,	2017).	O	trabalho	anterior	
mantém	sua	completa	vitalidade	após	5	anos	de	sua	publicação,	cabendo-nos	aqui	a	atualização	dos	
indicadores	de	C&T	e	do	quantitativo	da	força	de	trabalho.	



1. Introdução 

A	 população	 brasileira	 tem	 uma	 visão	
otimista	e	de	valorização	da	ciência	e	tecnologia,	
embora	 essa	 simpatia	 não	 se	 converta	 em	
políticas	 de	 governo	 ou	 de	 Estado	 condizentes	
para	 valorizar	 e	 promover	 tais	 atividades.	 Em	
pesquisa	 realizada	 em	 2019	 pelo	 Centro	 de	
Gestão	 e	 Estudos	 Estratégicos	 (CGEE),	 73%,	 ou	
seja,	a	grande	maioria	dos	brasileiros	consideram	
que	a	ciência	e	tecnologia	trazem	mais	benefícios	
que	malefícios	para	a	 sociedade	e	90%	 também	
entendem	 que	 o	 governo	 deve	 aumentar	 ou	
manter	 os	 investimentos	 em	 pesquisa	 científica	
e	 tecnológica	 nos	 próximos	 anos	 (CGEE,	 2022).	
Ousamos	 imaginar	 como	 hipótese,	 que	 tal	
simpatia	 e	 apoio	 tenha	 aumentado	 depois	 da	
centralidade	 de	 instituições	 como	 o	 Instituto	
Butantã	 e	 a	 Fiocruz	 para	 o	 combate	 à	 epidemia	
causada	pelo	coronavírus.	

Por	 outro	 lado,	 a	 trajetória	 da	 soma	 dos	
investimentos	 em	 ciência	 e	 tecnologia	 entre	 os	
setores	público	e	privado	entre	os	anos	de	2000	e	
2019	não	acompanha	a	percepção	das	brasileiras	
e	 brasileiros	 de	 forma	 linear.	 Tal	 trajetória	
apresenta	 dois	 momentos	 de	 inflexão:	 um	 no	
sentido	do	aumento	dos	investimentos	e	outro	no	
sentido	oposto,	com	sua	diminuição.	A	partir	de	

2006	verifica-se	aumentos	anuais	expressivos	no	
investimento	 total	 em	 C&T,	 que	 atingiu	 o	 ponto	
máximo	em	2014	com	R$	126,9	bilhões,	no	entanto	
a	partir	de	2015	registrou-se	expressiva	redução	
dos	valores,	dessa	forma	o	valor	registrado	de	R$	
102,2	 bilhões	 registrado	 em	 2019	 significa	 um	
retrocesso	de	mais	de	uma	década.	

Os	investimentos	de	C&T	como	proporção	
do	Produto	Interno	Bruto	(PIB)	teve	seu	ápice	em	
2015	 com	1,37%	refletindo	 a	 combinação	 entre	
elevados	valores	de	investimentos	e	um	PIB	que	
diminuiu	3,5%	no	 contexto	do	desenvolvimento	
do	golpe	cujo	desfecho	aconteceu	em	2016.	Para	
fins	 de	 comparação,	 temos	 que	 no	 Brasil	 foram	
investimentos	 o	 equivalente	 a	 1,21%	 do	 PIB	
em	 C&T	 em	 2019	 enquanto	 noutros	 países,	 em	
especial	os	 ricos,	 os	percentuais	 foram	maiores:	
Alemanha	 (3,19%),	 Canadá	 (1,59%),	 China	
(2,23%),	Coréia	(4,64%),	Estados	Unidos	(3,07%)	
e	 Japão	 (3,20)	 (MCTI,	 2022).	 Dessa	 forma,	
como	já	alertou	o	Fórum	de	C&T,	o	Brasil	vai	na	
contramão	das	melhores	práticas	em	que	Estados	
investem	 em	 Ciência	 como	 forma	 de	 apoiar	 o	
desenvolvimento	 e	 promover	 saídas	 para	 crises	
econômicas	(Barbosa,	2017).	



GRÁFICO 1
Dispêndio Nacional (orçamento executado) em Ciência e Tecnologia (C&T) 

2000 a 2019 – em R$ bi de 2019

Fonte: MCTI - Recursos Aplicados (Indicadores Consolidados)

As	 três	 carreiras	 (pesquisa	 tecnologia	 e	
gestão),	 que	 compõem	 a	 Carreira	 de	 Ciência	 e	
Tecnologia	 foram	 instituídas	 pela	 Lei	 8.691/93	
que	 disciplina	 o	 Plano	 de	 Carreiras	 dos	 órgãos	
e	 entidades	 da	 Administração	 Pública	 Federal	
Direta,	 Autárquica	 e	 Fundacional,	 que	 integram	
a	 área	 de	 C&T,	 com	 os	 principais	 objetivos	 de	
promover	e	realizar	a	pesquisa,	o	desenvolvimento	
científico	e	 tecnológico	e	 a	 	gestão	em	C&T.	Essa	
lei	é	considerada	pelo	Fórum	uma	conquista	a	ser	
preservada	 em	 seus	 elementos	 centrais,	 sendo	
um	 deles	 o	 de	 integrar	 diferentes	 requisitos	 de	
habilidades	e	níveis	de	 formação	dos	servidores	
em	três	carreiras	para	atingir	as	 finalidades	dos	
institutos	 em	 promover	 e	 difundir	 ciência.	 Os	
servidores	das	carreiras	de	Ciência	e	Tecnologia	
distribuem-se	por	26	instituições	e	8	ministérios	
(ver	Anexo	A),	sendo	o	principal	deles	o	Ministério	
de	 Ciência,	 Tecnologia	 e	 Inovação	 (MCTI).	 Por	
sua	vez,	é	no	MCTI	que	salta	aos	olhos	o	projeto	
de	 sucatear	 e	 renunciar	 à	 soberania	 nacional	
conquistada	em	ciência,	por	meio	das	consecutivas	

quedas	do	orçamento	executado	pelo	MCTI	a	partir	
de	2015.	O	resultado	é	que	ao	fim	de	2021	o	valor	
total	 executado	 retornou	ao	mesmo	patamar	do	
ano	2000,	portanto	regredindo	em	duas	décadas.	



A	 Emenda	 Constitucional	 95	 (EC-95)	 ou	
PEC	 do	 Teto	 de	 Investimentos	 é	 um	 exemplo	
importante	 de	 rapinagem	 com	 consequências	
desastrosas	 para	 a	 produção	 de	 ciência	 e	
tecnologia	no	país.	Essa	mudança	constitucional	
inaugurou	um	novo	regime	fiscal	ao	congelar	os	
investimentos	 sociais	 –	 dentre	 esses	 educação	
-	 por	 20	 anos	 a	 partir	 de	 2017.	 A	 nova	 regra	
implica	 em	 correção	 anual	 dos	 valores	 a	 serem	
investimentos	apenas	pela	inflação	do	ano	anterior,	
sem	 considerar	 as	 demandas	 sociais	 crescentes.	
O	 termo	 congelamento	 é	 um	 tanto	 impreciso	 e	
condescendente,	pois	na	verdade	o	novo	regime	
fiscal	 significa	 uma	 redução	 dos	 investimentos	
sociais	 per	 capita	 já	 que	 a	 população	 brasileira	
segue	crescendo.	O	setor	de	educação	contou	com	
uma	regra	transitória	e	passou	integralmente	ao	
novo	regime	a	partir	de	2018	.	Vale	ressaltar	que	
o	orçamento	destinado	ao	pagamento	do	serviço	
da	dívida	pública	não	foi	congelado	e	se	apropria	
anualmente	 de	 mais	 da	 metade	 do	 orçamento	
brasileiro.	

A	 diminuição	 dos	 recursos	 para	 Ciência	
e	 Tecnologia	 não	 é	 uma	 negligência	 -	 o	 que	 já	
seria	 grave	 -	 é	 na	 verdade	 parte	 de	 um	 projeto	
neocolonial	 de	 país,	 defendido	 pelas	 elites	

GRÁFICO 2 
Execução orçamentária do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por grupo de 
despesa, 2000-2021 – ( em R$ milhões – valores de 2021 atualizados pelo deflator implícito do 

PIB)

Fonte: MCTI, 2022

locais	 que	 se	 contentam	 com	 o	 posto	 de	 sócias	
menores	de	interesses	estrangeiros.	Dessa	forma	
regozijam-se	em	ver	 sucateados	e	 exterminados	
supercomputadores,	infraestrutura	de	pesquisa	e	
institutos	inteiros,	para	que	não	soem	os	alarmes	
que	 denunciam	 os	 ataques	 à	 biodiversidade	 e	
desmatamento,	 e	para	que	 serviços,	 softwares	e		
todo	tipo	de	 inteligência,	possam	ser	adquiridos	
fora	 do	 país	 por	 seu	 intermédio.	 Esse	 tipo	 de	
alerta	pode	soar	um	tanto	antigo	e	fora	de	moda,	
mas	não	há	muitos	novos	adjetivos	para	qualificar	
o	 mesmo	 saque	 e	 rapinagem	 que	 nos	 espreita	
desde	sempre,	modificando-se	ao	longo	de	nossa	
história	apenas	os	nomes	dos	agentes,	a	forma	e	
a	 intensidade.	 Em	 alguns	 períodos	 excepcionais	
foi	 possível	 alguma	 contenção	 da	 sanha	 desses	
interesses,	que	ao	menor	vacilo	voltam	à	cena	e	
cobram	o	atraso.	



GRÁFICO 3
10 Anos de Involução da Força de Trabalho1 nas Carreiras de Ciência e Tecnologia – 2012 a 

2021

2. Análise de10 Anos de Força de Trabalho nas Carreiras 
de C&T 

Em	2017	o	Fórum	Nacional	das	Entidades	
Representativas	 das	 Carreiras	 de	 Ciência	 e	
Tecnologia	 já	 alertava:	 “A	 inanição	 do	 poder	
público	 em	 mitigar	 esta	 realidade	 [perda	 de	
servidoras	 e	 servidores]	 está	 conduzindo	 a	
capacidade	 científica	 tecnológica	 instalada	 do	
país	 a	 um	 retrocesso	 de	 décadas	 (BARBOSA,	
2017,	p.3).”	

É difícil mensurar a perda de capacidade 
científica, tecnológica, administrativa e de gestão 
dos institutos quando os servidores e servidoras 
deixam a vida laboral ao se aposentarem, mas é 
razoável supor que essa perda seja quase total 
quando essa saída ocorre sem que novos servidores 
sejam contratados. Dessa forma tem sido comum 
que as aposentadorias signifiquem fechamento de 

áreas, de linhas de pesquisa, de projetos. 

Ao	 longo	 da	 última	 década	 (2012-
2021)	 a	 força	 de	 trabalho	 nas	 carreiras	 de	 C&T	
diminuiu	 31,8%	 (Gráfico	 3)	 e	 em	 32%	 (Gráfico	
4)	 dos	 servidores	 já	 tem	 reúnem	 as	 condições	
para	 aposentadoria	 e	 fazem	 jus	 ao	 abono	 de	
permanência.	A	situação	só	não	é	mais	calamitosa	
porque	 parte	 significante	 da	 força	 de	 trabalho	
preferiu	continuar	em	atividade	ao	invés	de	seguir	
para	a	 inatividade,	de	outro	modo	se	as	pessoas	
com	 condições	 de	 se	 aposentarem	 o	 fizessem	 o	
número	de	servidores	teria	sido	reduzido	em	2/3	
em	apenas	10	anos,	inviabilizando	a	continuidade	
das	 centenas	 de	 atividades	 que	 atualmente	 são	
executadas	nesses	institutos.	

1 - Institutos Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) , Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) , Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, Funda-
ção Jorge Duprat e Figueiredo de Segurança de Medicina do Trabalho (Fundacentro), Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fun-
dação Joaquim Nabuco (Fundaj), Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IJBRJ), Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), Instituto Nacional de Tecnologia (INT) , Museu de Astronomia e Ciências Afi ns (MAST), Instituto de Pesquisas da 
Amazônia(INPA), Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA).

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, Institutos (via Lei de Acesso à Informação) e Associações de Servidores



O	Gráfico	3	apresenta	a	evolução	negativa	
da	força	de	trabalho	a	partir	dos	institutos*	para	
os	 quais	 foram	 obtidos	 as	 informações	 para	 a	
série	decenal.	Vale	a	observação	que	o	desmonte	
do	Estado	brasileiro	passa	também	pelo	campo	da	
produção	de	informações,	desse	modo	publicações	
e	 séries	de	dados	 foram	descontinuadas,	 dentre	
essas	 está	 o	 Boletim	 Estatístico	 de	 Pessoal	 cuja	
última	publicação	ocorreu	em	2017	ainda	sob	o	
atual	extinto	Ministério	do	Planejamento.	

O	abono	de	permanência	foi	instituído	em	
2003	pela	Emenda	Constitucional	41	(EC	41)	que	
modificou	regras	de	previdência	para	servidores	
públicos.	Trata-se	do	reembolso	da	contribuição	
previdenciária	 ao	 servidor	 que	 já	 reuniu	 as	

condições	 para	 aposentadoria,	 mas	 segue	 em	
atividade.	Observa-se	o	crescimento	de	servidoras	
e	 servidores	 nessa	 condição,	 sem	 que	 novos	
quadros	 passem	 a	 integrar	 a	 força	 de	 trabalho,	
dessa	 forma	 o	 conhecimento	 e	 a	 experiência	
não	 têm	 sido	 repassados	 adiante.	 Portanto,	 a	
crescente	participação	de	servidores	com	abono	
de	 permanência	 é	 um	 indicador	 de	 risco	 para	
a	 manutenção	 e	 continuidade	 das	 atividades	
conduzidas	 com	 excelência	 pelas	 dezenas	 de	
órgãos	 e	 institutos	 pelos	 quais	 se	 espalham	 os	
servidores	das	carreiras	de	C&T.	Considerando	Ao	
final	de	2021	havia	32	%	servidores	com	abono	
de	 permanência,	 para	 os	 mesmos	 institutos	
selecionados	acima.	

GRÁFICO 4
Participação (%) dos Servidores com Abono de Permanência na Carreira de C&T - 2021

Fonte: Institutos (via Lei de Acesso à Informação) e Associações de Servidores



3. Estudos de Casos 
Nesse	 item	apresentaremos	o	retrocesso	da	 força	de	trabalho	e	a	participação	dos	servidores	

com	 abono	 de	 permanência	 para	 4	 (quatro)	 institutos:	 Instituto	 Nacional	 de	 Pesquisas	 Espaciais	
(INPE),	 Instituto	Nacional	de	Pesquisas	da	Amazônia	 (INPA),	Departamento	de	Ciência	e	Tecnologia	
Aeroespacial	 (DCTA)	 e	 CNEN	 (Comissão	 Nacional	 de	 Energia	 Nuclear).	 Dessa	 forma,	 possibilita-se	
desagregar	 as	 informações	 em	 séries	 históricas	mais	 longas,	 e	 proporciona-se	 uma	 ilustração	mais	
vívida	das	denúncias	e	preocupações	expressas	pelo	Fórum	Nacional	das	Entidades	Representativas	
das	Carreiras	de	Ciência	e	Tecnologia.	Para	a	descrição	das	atividades	dos	institutos	valemo-nos,	mais	
uma	vez,	do	trabalho	pioneiro	de	mensuração	e	divulgação	da	força	de	trabalho	em	C&T,	publicado	em	
2017	(BARBOSA,	2017).	

3.1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

O	 INPE	 é	 uma	 unidade	 de	 pesquisa	
do	 MCTI,	 que	 realiza	 pesquisas	 cientificas,	
desenvolvimento	 tecnológico,	 atividades	
operacionais	e	capacitação	de	recursos	humanos	
nos	 campos	da	Ciência	Espacial	 e	da	Atmosfera,	
da	Observação,	da	Previsão	do	Tempo	e	Estudos	
climáticos,	e	da	Engenharia	e	Tecnologia	Espacial,	
e	 áreas	 do	 conhecimento	 correlatos	 (art.	 21	 do	
Decreto	 5.86/2006).	 É	 um	 dos	 executores	 do	
Programa	 Nacional	 de	 Atividades	 Espaciais	 -	
PNAE,	tendo	a	responsabilidade	da	condução	do	
projeto	de	satélites,	dentre	eles	o	afeto	ao	acordo	
de	cooperação	internacional	Brasil-China,	projeto	
CBERS.
		 Esse	 Instituto	 é	 nacionalmente	
conhecido	 pelas	 atividades	 de	 monitoramento	
do	 desmatamento	 na	 Amazônia	 e	 cerrado,	 pela	
previsão	 climática	 e	de	 tempo	desenvolvidas	no	
Centro	de	Previsão	do	Tempo	e	Estudos	Climáticos	
-	o	CPTEC.	

Entrelaçam-se	 atividades	 de	 diferentes	
institutos	 de	 pesquisa,	 como	 o	 que	 se	 pode	
estabelecer	 entre	 o	 Instituto	 Nacional	 de	
Pesquisas	Espaciais	–	 INPE	e	o	 INPA,	no	tocante	
à	necessidade	de	 auxiliar	na	proteção	do	bioma	
amazônico,	 através	 do	 desenvolvimento	 e	
operação	 de	 satélites	 de	 monitoramento	 de	
queimadas	 e	 a	 sua	 relação	 com	 os	 constantes	
alertas	 da	 comunidade	 científica	mundial	 sobre	

os	 impactantes	 prejuízos	 econômicos	 e	 sociais,	
que	 podem	 advir	 de	 alterações	 extremas	 do	
clima,	 por	 causa	 do	 avanço	 dos	 desmatamentos	
indiscriminados.	

O	 INPE	 chegou	 a	 contar	 com	 2.080	
servidores	 em	 1990	 (BARBOSA,	 2017),	
contingente	 esse	 que	 foi	 reduzido	 para	 735	
servidores	 ao	 final	 de	 2021.	 Tal	 redução	 ocorre	
ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 o	 país	 se	 afoga	 em	
demanda	 por	 satélites	 que	 monitorem	 também	
as	fronteiras	e	as	águas	jurisdicionais	brasileiras,	
que	propiciem	comunicação	eficiente	e	que	sejam	
agentes	de	integração	e	soberania	nacional.

A	 partir	 de	 2014	 verifica-se	 a	 perda	
sustentada	 de	 força	 de	 trabalho	 no	 INPE.	 Entre	
2014	 e	 2021	 o	 INPE	 perdeu	 255	 servidores,	
equivalente	 a	¼	 de	 sua	 força	 de	 trabalho	 nesse	
mesmo	período.	Com	735	servidores	ao	 final	de	
2021,	o	Instituto	contava	com	62,5%	da	sua	força	
trabalho	 na	 comparação	 com	 o	 ano	 com	maior	
volume	registrado	ocorrido	em	2005,	com	1.175	
servidores	(Gráfico	5).	



GRÁFICO 5 
Involução da força de trabalho dos servidores no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) - 1999 a 2022

Na	ausência	de	novos	concursos	o	número	
de	servidores	diminui	ao	mesmo	tempo	em	que	a	
idade	média	vai	sendo	elevada,	dessa	forma	cada	
vez	 mais	 servidores	 vão	 adquirindo	 o	 direito	 à	
aposentadoria.	 Deve-se	 ressaltar	 que	 a	 situação	
dos	 institutos	 só	 não	 é	 mais	 dramática	 porque	
muitos	 servidores	 preferiram	 permanecer	 em	

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal - Ministério do Planejamento e INPE (via Lei de Acesso à Informação)

atividade	 mesmo	 depois	 de	 haverem	 cumprido	
todos	os	requisitos	para	a	aposentadoria.	No	INPE,	
235	servidores	equivalente	a	32%	já	fazem	jus	ao	
abono	 de	 permanência,	 portanto	 podem	 deixar	
suas	atividades	a	qualquer	momento.	Conta	ainda	
com	servidores	 já	aposentados	que	etuam	como	
colaboradoes	voluntários,	não	remunerados.

GRÁFICO 6
Participação (%) dos Servidores com Abono de Permanência no INPE – 2021

Fonte: INPE (via Lei de Acesso à Informação)



3.2 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

No	 âmbito	 do	 MCTIC,	 o	 INPA	 é	
seguramente	 um	 dos	 institutos	 mais	 assolados	
pela	 miopia	 estratégica	 do	 governo	 brasileiro.	
Em	 seus	 anos	 primordiais,	 O	 Instituto	 Nacional	
de	 Pesquisas	 da	 Amazônia	 (INPA)	 ocupou-se	
em	pesquisar	minuciosamente	 a	 fauna	 e	 a	 flora	
através	de	levantamentos	e	inventários	que	hoje	
servem	como	base	para	outras	pesquisas	que	se	
desdobram	nos	esforços	de	novas	ações.	Tudo	isso	
possibilita	enfrentar	o	desafio	atual	de	expandir	a	
exploração	dos	recursos	naturais	da	Amazônia	de	
maneira	sustentável.

Sua	crescente	responsabilidade	tem	sido	a	
de	produzir	conhecimento	tecnológico	robusto	e	
estratégico	sobre	a	região	amazônica,	observando	
as	condições	de	vida	para	promover	bem	estar	e	
crescimento	 socioeconômico,	 defendendo	 seus	
múltiplos	e	diversos	ecossistemas.	

O	 INPA	 tem	 se	 orientado	 pelas	

necessidades	específicas	de	conscientizar	e	apoiar	
a	 conservação	 ambiental,	 a	 biodiversidade	 e	 os	
recursos	 físicos	 da	 região;	 viabilizar	 estratégias	
de	desenvolvimento	ecologicamente	sustentável;	
disseminar	 conhecimentos	 e	 tecnologias	 para	
segmentos	sociais	ligados	à	produção	primária	e/
ou	 economicamente	 desfavorecidos;	 contribuir	
para	 a	 qualificação	 de	 recursos	 humanos	 para	
formulação	de	políticas	públicas,	a	condução	das	
estratégias	 de	 desenvolvimento	 e	 a	 ampliação	
da	 geração	 de	 conhecimentos	 e	 tecnologias;	
a	 proteção	 do	 patrimônio	 sociocultural	 e	 das	
populações	tradicionais	a	ele	relacionadas.

O	 INPA	 tem	 a	 visão	 de	 ser	 reconhecido,	
tanto	 pela	 sociedade	 brasileira	 quanto	 pelas	
comunidades	científicas	nacional	e	internacional	
pela	 relevância	 de	 suas	 pesquisas	 e	 como	
fornecedor	de	 subsídios	às	políticas	públicas	de	
desenvolvimento	regional.

GRÁFICO 7 
Involução da força de trabalho Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) – 2006 a 

2021

Fonte: INPA



	 Nunca	 foi	 tão	 evidente	 para	 o	 Brasil	 e	
para	 o	 mundo	 a	 necessidade	 de	 estabelecer	
políticas	 públicas	 para	 a	 floresta	 amazônica.	
Tais	 ações	 passam	 por	 cessar	 imediatamente	 o	
desmatamento	 ilegal	 desenfreado,	 aumentar	 o	
conhecimento	sobre	a	região,	defender	o	direito	

dos	seus	povos	ao	território	e	preservar	a	floresta.	
Ao	mesmo	tempo	em	que	cresce	tais	urgências	o	
desmonte	 do	 INPA	 segue	 a	 galope,	 o	 dado	mais	
alarmante	é	que	53%	dos	seus	servidores	já	fazem	
jus	ao	abono	de	permanência.	

GRÁFICO 8
Participação dos Servidores com Abono de Permanência no INPA – 2021

Fonte: INPA (via Fórum de C&T)

A	 partir	 dos	 anos	 50,	 houve	 um	 boom	
de	 investimentos	 em	 CTI	 no	 país,	 que	 gerou	 o	
surgimento	 de	 respeitadas	 instituições,	 que	
conduziram	a	conquistas	inovadoras	de	destaque	
internacional.	 Na	 área	 de	 energia,	 o	 Programa	
Proálcool,	 surgido	 nos	 anos	 70,	 a	 partir	 do	
desenvolvimento	de	motores	veiculares	à	álcool,	
projetou	o	Brasil	como	país	de	referência	mundial	
em	 produção	 e	 consumo	 de	 energia	 renovável.	
Ecologicamente	 eficiente,	 o	 programa	 agitou	 o	
campo,	 criou	 empregos	 e	 se	 consolidou	 como	
resposta	 imediata	 à	 enorme	 crise	 causada	 pela	
explosão	 do	 preço	 internacional	 do	 barril	 de	
petróleo,	numa	época	em	que	nem	se	sonhava	com	
a	autossuficiência	e	se	sofreu	com	o	desequilíbrio	
da	balança	comercial.	Antes,	em	1969,	já	decolava	
o	 Avião	 Bandeirante,	 originado	 como	 Projeto	
IPD-6504.	Nascia	a	Embraer,	hoje	terceira	maior	

3.3 Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) 
fabricante	de	aeronaves	comerciais	do	mundo.	

Estes	 dois	 episódios	 são	 respeitados	
mundialmente	 como	 expressivos	 exemplos	 de	
inovações,	 ocorridos	 numa	 época	 em	 que	 nem	
se	 falava	 nesta	 terminologia.	 O	 ITA	 -	 Instituto	
Tecnológico	 da	 Aeronáutica	 está	 na	 base	 destas	
conquistas,	 levadas	 à	 cabo	 por	 institutos	 do	
atual	 Departamento	 de	 Ciência	 e	 Tecnologia	
Aeroespacial	 –	 DCTA,	 cuja	 força	 de	 trabalho	
era	 constituída	 por	 4.100	 (quatro	 mil	 e	 cem)	
servidores	em	1987	e	conta	hoje	com	atuais	1.241.	

O	DCTA	 é	mais	 conhecido	 nacionalmente	
por	abrigar	o	Instituto	Tecnológico	da	Aeronáutica	
–	ITA,	e	por	ser	um	dos	executores	do	Programa	
Nacional	de	Atividades	Espaciais	–	PNAE.



GRÁFICO 9 
Involução da força de trabalho no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) – 

2007 a 2021

Esta	 realidade	 representa	 a	 situação	 de	
todos	os	institutos	públicos	de	pesquisa	brasileiros	
e	 apresenta	 um	 agravante	 perverso:	 dificuldade	
de	reversão	da	tendência	de	desaparecimento	das	
instituições,	por	causa	das	características	únicas	
da	formação	de	novos	servidores	para	a	área,	que	
exige	um	ambiente	em	que	os	veteranos	treinam	
os	 novatos,	 como	 forma	 de	 complementar	
a	 formação	 das	 especificidades	 laborais.	 A	
maturidade	 de	 um	 pesquisador,	 tecnologista	 ou	

Fonte: DCTA (via Fórum de C&T)

especialista	 leva	 anos.	 Portanto,	 é	 urgente	 que	
se	 iniciem	processos	de	contratações	que	 levem	
em	 conta	 esta	 necessidade,	 a	 fim	 de	 estancar	 a	
perda	 de	 conhecimentos,	 aptidões,	 ambientes,	
capacidades	 e	 infraestruturas	 instaladas	 à	 custa	
do	 erário	 público	 e	 esforços	 pessoais,	 que,	 por	
décadas,	 estiveram	 dedicados	 às	 necessidades	
do	país,	de	apoio	ao	desenvolvimento	sustentável	
e	 vigoroso.	 Atualmente	 20%	 dos	 servidores	 do	
DCTA	recebem	abono	de	permanência.	

GRÁFICO10
Participação dos Servidores com Abono de Permanência no DCTA - 2021

Fonte: DCTA (via Fórum de C&T)



A	 Comissão	 Nacional	 de	 Energia	 Nuclear	
(CNEN)	abriga	a	maior	pesquisa	da	área	nuclear	
da	 América	 Latina.	 As	 atividades	 desenvolvidas	
nessa	 área	 sensível	 são	 monopólio	 da	 União	 e	
exercidas	pela	CNEN.

A	 Comissão	 desenvolve	 conhecimentos	
e	 tecnologias,	 gera	 produtos	 e	 serviços	 e	 forma	
pessoas	nas	áreas	das	aplicações	da	energia	nuclear	
na	 indústria,	 saúde	 e	 agricultura,	 radiofarmácia,	
radioquímica,	física	nuclear,	biotecnologia,	laser	e	
aplicações,	 tecnologia	química	e	meio	ambiente,	
ciência	 e	 tecnologia	 de	 materiais,	 combustíveis	
nucleares,	 engenharia	 de	 reatores	 nucleares	 e	

3.4 Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

sistemas	 energéticos,	 radioproteção,	 rejeitos	
radioativos,	 metrologia	 nuclear	 e	 radiológica	 e	
células	a	combustível	e	hidrogênio.

Através	 do	 IPEN,	 Instituto	 de	 pesquisas	
energéticas,	o	principal	produtor	de	radiofármacos	
e	radioisótopos	do	país;	atende	à	maior	parte	da	
demanda	 para	 mais	 de	 335	 hospitais	 e	 clínicas	
especializadas	 em	 medicina	 nuclear	 em	 todo	 o	
território	nacional.	

O	seu	quadro	de	pessoal	ativo	é	de	1.565	
servidores,	tendo	acumulado	uma	perda	de	1.032	
profissionais	nos	últimos	22	anos	(Gráfico	11)	

GRÁFICO 11
Involução da força de trabalho na Comissão Nacional de Energia Nuclear 

– 1999 a 2021

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal, CNEN (via LAI) e ASSEC-MG

	 A	 CNEN	 tem	 o	monopólio	 das	 pesquisas	
e	 aplicações	 da	 área	 nuclear,	 dessa	 forma	
é	 mais	 evidente	 que	 a	 perda	 de	 servidores	
implica	 diretamente	 na	 inestimável	 perda	 de	

conhecimento.	Além	da	perda	de	60%	da	força	de	
trabalho	 em	22	anos,	 o	quadro	 atual	 revela	que	
quase	a	metade	(46%)	dos	servidores	já	recebem	
abono	de	permanência.	



GRÁFICO 12
Participação dos Servidores com Abono de Permanência na CNEN - 2021

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal, CNEN (via LAI) e ASSEC-MG



Instituições e Ministérios em que se distribuem as servidoras e servidores da Ciência e 
Tecnologia (Lei 8.691/93)

4. Anexo

Fonte: (BARBOSA, 2017)
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