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 O quadro recessivo com corte de 
verbas importantes na educação, ciência e 
tecnologia, setores sempre escolhidos para 
os chamados ajustes fiscais, ganha mais 
um lance com a política do atual governo. 
O governo Bolsonaro dá prosseguimento 
aos cortes longitudinais no orçamento que 
vêm sendo perpetrados no orçamento 
do Ministério da Ciência desde 2014. Ao 
completar 100 dias de governo, o Ministério 
da Economia anunciou um corte de 2,3 bilhões 
no orçamento do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (correspondente a cerca de 60% 
do seu orçamento do ano passado). Não 
adiantou o movimento de esclarecimento 
capitaneado pelas sociedades científicas 
e setores organizados 
da sociedade durante as 
eleições presidenciais do 
ano passado alertando 
os candidatos sobre 
a importância do 
investimento em ciência. O 
próprio Bolsonaro em um 
lance eleitoreiro chegou a 
manifestar publicamente 
a necessidade  de  
manutenção dos 
investimentos em ciência e 
de sua importância social. 
Ao lado dos cortes mencionados acima 
nos recursos orçamentários, as bolsas de 
estudo de mestrandos, doutorandos e 
pesquisadores correm sério risco de sofrerem 
redução significativa na quantidade e nos 
valores que já são irrisórios (cerca de R$1.500 
para mestrado e R$2.000 para doutorado). 

 O prejuízo à formação de 
recursos humanos, o bloqueio dos 
avanços tecnológicos associados ao 
desenvolvimento dos projetos e, sobretudo, 
a ruptura do binômio investimento em 

ciência versus desenvolvimento do país 
aponta para a constatação de que o trem 
da condução política e econômica do país 
está descarrilado.  Uma recente avaliação 
dos alunos de nosso ensino fundamental 
e médio aponta para a necessidade de 
melhorar a infraestrutura das escolas, a 
qualificação dos professores e, sobretudo, 
reduzir a evasão escolar. Não é por acaso que 
os principais países em desenvolvimento 
social e econômico comprometem cada vez 
mais recursos em infraestrutura educacional. 
No que se refere ao INeC a atual política 
coloca em risco nosso propósito de dar 
continuidade a nossos projetos de pesquisa, 

à produção, 
promoção e 
difusão do 
co n h e c i m e n to 
científico. No 
momento atual 
a principal 
estratégia para 
manter o instituto 
funcionando é o 
estabelecimento 
de parcerias. A 
transferência de 
conhecimentos 
para a sociedade 

e popularização da ciência tornou-se um 
imperativo atualmente diante da necessidade 
de melhorar o nível cultural e intelectual da 
população na certeza de que o seu nível 
educacional se constitui no pilar mais forte 
da cidadania e da nação. Sem apoio a essa 
estratégia fica o sentimento de que valeu a 
luta de todos e de que sirva de exemplo para 
os que se preparam para o enfrentamento 
dessa batalha em momentos mais favoráveis.
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