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O DESMONTE DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA NO BRASIL 

brasileira sofreria muitos prejuízos se o governo mantivesse a 
proposta orçamentária recomendada para 2019. A Capes avaliava 
que 200 mil bolsas poderiam ser suspensas a partir do próximo 
ano, destas, 93 mil de pós-graduação (mestrado, doutorado e 
pós-graduação) e outras 105 mil de programas de formação de 
professores da rede básica de ensino. 

Após a repercussão da nota, o ministro da educação, Rossieli Soares 
da Silva, declarou que não haverá cortes nas bolsas Capes. Contudo, 
é bom ficar atento, pois o governo tem até o próximo dia 14 para 
sancionar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e até o dia 31 para 
encaminhar de volta ao congresso a Proposta de Lei Orçamentária 
(PLOA).

Desde que o presidente golpista Michel Temer tomou o 
poder, as áreas da Ciência, Tecnologia e Inovação vêm 
sofrendo cortes seguidos no orçamento.  Logo no início 

do ano, foi anunciado um novo corte de 25% no orçamento 
da União, destinando apenas R$4,6 bilhões para o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O 
novo corte no orçamento soma-se ao já realizado em 2017 e 
aos dos últimos cinco anos. Em 2013, o orçamento era de R$8,4 
bilhões. 

Em entrevista ao Sputnik Brasil, o presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ildeu de Castro 
Moreira, afirma que o corte anunciado no início do ano será 
uma catástrofe não apenas para as entidades que trabalham 
com ciência e tecnologia, mas também para as empresas 
que investem na inovação. Ildeu Moreira ainda salienta que 
instituições como a CNPq, Finep e as universidades perderão 
bolsas, terão programas suspensos e pesquisas interrompidas. 

Os pesquisadores alertam que os novos cortes vão causar o 
desmonte da pesquisa científica do Brasil. Ainda segundo eles, 
um país que se pretende desenvolvido destina, no mínimo, de 
2% a 3% do PIB para a área da ciência e tecnologia. Até mesmo 
aqueles que estão em processo de desenvolvimento fazem 
grandes esforços para atingir melhor posição na área. 

A previsão para 2019 é péssima, já que entrará em vigor o 
congelamento dos gastos públicos por 20 anos, por conta da 
famigerada Emenda Constitucional 95, aprovada pelo parlamento. 
Como repercussão disto, o CNPQ anunciou, hoje (09/08), que o 
orçamento para o próximo ano cairá de R$ 1,2 bilhão para R$ 800 
milhões; uma redução de 33%. No dia 2 de agosto, o conselho 
superior da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) lançou uma nota pública afirmando que a pesquisa
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que em 61% dos casos o agressor é 
um conhecido, sendo que em 19% das 
vezes é um companheiro, e em 16% 
ex-companheiros. A pesquisa ainda 
apontou que os casos mais graves de 
assédio ocorreram com adolescentes e 
jovens de 16 a 24 anos e entre mulheres 
negras. 42% das vítimas de comentários 
desrespeitosos eram mulheres negras. 

 Segundo o Relógios da Violência, 
do Instituto Maria da Penha, a cada 
7.2 segundos uma mulher é vítima de 
violência física. O Mapa da Violência 
de 2015 divulgou que o assassinato de 
mulheres negras aumentou 54%.  A Central 
de Atendimento a Mulher – Ligue 180, em 
2015, realizou 749.024 atendimentos, ou 
seja, 1 acontecimento a cada 42 segundos. 

 Violência contra mulheres no 
meio universitário

 A violência contra mulheres no 
meio universitário também traz números 
assustadores, basta dar uma olhada no 
resulto da CPI realizada na Assembleia 
Legislativa de São Paulo (Alesp) para 
confirmar. Segundo consta, a USP pode ter 
sido palco de 112 estupros nos últimos 10 
anos. A pesquisa Violência contra a mulher 
no ambiente universitário, realizada pelo 
Instituto Data Popular, apontou que: 

 1,2 milhão já sofreram violência sexual;
 2,4 milhões já sofreram assédio sexual;
 2,3 milhões já sofreram agressão moral 
ou psicológica;
 2,1 milhões já sofreram desqualificação 
intelectual;
 830 mil já sofreram coerção;
 437 mil já sofreram violência física;
 42% das universitárias sentem medo de 
sofrer violência no ambiente universitário;
 56% das estudantes de universidades já 
sofreram algum tipo de violência;
 38% dos alunos homens admitem ter 
praticado algum tipo de violência contra as 
mulheres.
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OS IMPACTOS DOS CORTES NO 
ORÇAMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
NA UFRB: a ameaça a Universidade no interior 

“A pluralidade epistemológica e metodológica que começava a criar expertise 
na UFRB, multiplicando possibilidade de aprender/conhecer com povos de 
diversas comunidades nordestinas está em risco”, argumenta Kiki Givigi, 
vice-presidente da APUR.  “Estávamos chegando perto de tecnologias 
desconhecidas que demandavam pesquisa e investimento e que fariam da 
UFRB uma possibilidade de inovação no conhecimento”, continua ela.

O Pró Reitor Carlos Alfredo ainda explicou que, com a expansão da UFRB, a demanda 
por ensino-pesquisa-extensão cresceu, mas que o MEC ainda não repassou todo o 
recurso pactuado. Diante dos cortes, várias ações de infraestrutura para a pesquisa 
e o ensino de pós-graduação estão aguardando recursos nos diferentes campi da 
UFRB. Além disso, não há recursos para atender toda a demanda de manutenção de 
equipamentos nos diferentes laboratórios e áreas experimentais. 

Não apenas as pesquisas que requerem um investimento maior estão sendo 
comprometidas: “Desde pequenas adequações laboratoriais até reformas mais 
robustas, como o redimensionamento e adequação da rede elétrica, estão cada vez 
mais difícil de serem atendidas no atual cenário econômico, por meio dos recursos 
tradicionalmente disponíveis. Isso também vai impactar os discentes e os Cursos, 
tanto no financiamento dos seus projetos (TCCs, Monografias, Dissertações e Teses), 
como na disponibilidade de bolsas”, lamentou Carlos Alfredo. 

O QUE TEM SIDO FEITO

A APUR vem buscando discutir com a reitoria um movimento de defesa da UFRB 
e valorização da comunidade universitária, bem como sua importância para o 
Recôncavo da Bahia. Um dos fatores mais importantes para não colocar a UFRB em 
risco é o investimento em ciência e tecnologia que parece não estar na agenda dos 
golpistas. Pelo contrário, os cortes ameaçam o ensino, pesquisa e extensão e adoece 
os professores. 

O pró-reitor nos relatou que a Administração Central vem buscando otimizar os 
poucos recursos disponíveis, por meio de interlocuções que visam reduzir o impacto 
dos cortes para a pesquisa. Uma das estratégias tem sido intensificar a busca de 
parcerias intra e inter Grupos de Pesquisa, especialmente àqueles vinculados aos 
Programas de Pós-Graduação.

Ainda segundo ele, um alento atual são as 
Chamadas da FINEP 2018. “Um esforço está sendo 
feito na construção de projetos competitivos por 
vários docentes de diferentes Centros da UFRB. 
Provavelmente, estas Chamadas se constituem 
nos últimos recursos públicos disponibilizados em 
2018”, afirmou o pró-reitor.  

Apesar do cenário nada favorável, o pró-reitor fez 
questão de lembrar a importância da ciência: “A 
ciência é fundamental para o desenvolvimento 
social e econômico do país e do estado. Temos 
certeza que não há futuro sem investimento em 
ciência, tecnologia e inovação com um forte lastro 
na educação. São muitos os argumentos para 

sustentar a importância da ciência em uma nação e, em certa medida, o movimento 
“Dois de Julho em Defesa da Ciência”, encabeçado pela Academia de Ciência da 
Bahia e abraçado por todas as Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa da 
Bahia, foi uma reação da comunidade de pesquisadores baianos a atual situação 
dos cortes orçamentários, especificamente àqueles que afetaram as instituições 
baianas”. A UFRB foi protagonista deste momento, afirma David Teixeira, “uma 
vez que o golpe está cada vez mais desnudo, foi importante mostrar à sociedade 
que não há desenvolvimento sem conhecimento e ciência, mas especialmente sem 
democratizar o acesso à produção e aos recursos gerados pela ciência”, termina o 
presidente da APUR. 

Se em 2013 o orçamento da União de R$ 8,4 bilhões destinados ao 
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
era considerado baixo, hoje, depois de 25% de corte que se soma ao 

que já foi realizado em 2017, pode-se se considerar drástica a situação do 
investimento na ciência e tecnologia brasileiras de apenas R$ 4,6 bilhões. O 
golpe de estado deixa as instituições e, por consequência, as universidades 
brasileiras, em estado de emergência.  

Em conversa com o pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB), professor Carlos Alfredo Carvalho, pudemos 
ter uma noção da situação de nossa universidade diante desses cortes. O 
professor explicou que os cortes impactam na aquisição de equipamentos 
necessários para a complementação e atualização do parque de pesquisa, de 
material de consumo, e ainda restringe diárias e passagens para pesquisadores 
e estudantes que se deslocam para as áreas experimentais fora do campus 
ou mesmo para participarem em eventos científicos. Ou seja, as condições de 
trabalho dos professores e servidores devem piorar ainda mais nos próximos 
tempos. Além disso, impede que a comunidade acadêmica realize seus projetos 
e faça outros novos, como a demanda social requer. Também a permanência 
estudantil é golpeada, uma vez que os cortes reflete no numero de bolsas de 
pesquisas destinadas aos discentes. Segundo Carlos Alfredo, a estagnação ou 
mesmo a redução do número de bolsas e o congelamento dos valores pagos 
para os estudantes de iniciação científica e de pós-graduação Stricto sensu 
(Mestrado e Doutorado) limitam o avanço das ações de pesquisa em todas as 
instituições.

O futuro da ciência brasileira está gravemente ameaçado. O pró-reitor da 
UFRB também reflete sobre isso ao falar do comprometimento do avanço na 
área: “Essa situação compromete o avanço da pesquisa, que fica limitada 
aos poucos recursos disponibilizados, o que muitas vezes não atinge todo o 
potencial de desenvolvimento de produtos e tecnologias de interesse direto 
para a sociedade”, pontuou Carlos Alfredo. 

OS CORTES E A INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO

 Além de afetar a permanência dos 
estudantes, esses cortes também afetam 
a permanência de uma universidade como 
a nossa, fruto da interiorização do ensino 
superior do país. Depois de muito tempo o 
Brasil tem oportunidade de interiorizar a 
pesquisa e gerar efeitos multiplicadores e 
promotores de desenvolvimento. Mas, esta 
não parece ser a perspectiva dos golpistas 
que aguardam resultados sem investimentos e 
focalização dos já centralizados recursos.  “O 
pouco recurso disponível no sistema nacional 
gera uma competição acirrada e muitas 
vezes desproporcional entre as instituições, 
comprometendo os grupos emergentes, 
especialmente àqueles das regiões de menor desenvolvimento e interiorizadas. 
Essa situação compromete todo o esforço de consolidarmos as instituições no 
interior do Brasil, de forma particular nas regiões Norte-Nordeste e na Bahia”, 
colocou o pró-reitor. 

Para o presidente da APUR, David Teixeira, a intenção é de fortalecer o eixo 
sul-sudeste onde se concentram as oligarquias industriais que se inserem 
ativamente (porém dependentemente) no capitalismo internacional. A ausência 
de investimento ameaça as populações antes excluídas da universidade e 
que hoje tem oportunidade de desenvolver ciência, de voltar à exclusão. 
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