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Cinco anos atrás, o químico Pierre Mothé Esteves se
sentia otimista quanto aos rumos da ciência brasi-
leira. O professor da UFRJ considerava que o país vi-
via “uma década de ouro” e seria até mesmo um
potencial destino para colegas estrangeiros, devido
à qualidade dos trabalhos desenvolvidos aqui. Com
o passar do tempo, o cientista mudou de opinião.
Irritado com a queda de recursos para a produção
de conhecimento, agora, é Esteves quem cogita fa-
zer as malas e se mudar para fora do Brasil. 

Grande parte dos pesquisadores compartilha da
inquietação de Esteves. Eles lamentam o cenário
nacional da ciência, duramente afetado pela crise
financeira dos cofres públicos, que começou a se
agravar em 2015. O otimismo vivido no início da
década deu lugar a críticas e consternação.

Em dezembro de 2011, O GLOBO entrevistou 112
profissionais da área, quase unânimes em sua satis-
fação com os programas de in-
centivo à pesquisa. No segundo
semestre do ano passado, o jor-
nal procurou cem membros da
Academia Brasileira de Ciências
(ABC). Entre os sinais do descon-
tentamento está a vontade de
deixar o país — 23 cogitam essa
hipótese, seis já foram embora e
a maioria dos demais alega que
só permanece no Brasil devido a
questões familiares, financeiras
ou falta de contato com institui-
ções estrangeiras. Para 76 dos en-
trevistados, o apoio e o reconhe-
cimento dos governos às pesqui-
sas ficou pior em comparação
com o início da década. Apenas
seis deles dizem receber recursos
públicos suficientes. Para 64 par-
ticipantes, os obstáculos para
conseguir insumos essenciais
atrasa ou mesmo inviabiliza os
trabalhos. Somente oito não sen-
tem esta dificuldade.

— Já andei olhando posições acadêmicas em
outros países — diz o químico Esteves. — Fico
preocupado com o fato de ter que mendigar
para sobreviver cientificamente. Não vou per-
der minhas melhores ideias por conta de pa-
triotismo. Não dá para ficar apanhando para
sempre em casa, enquanto somos muito bem-
vindos em outros cantos do mundo.

PERMANÊNCIA NO PAÍS É UMA ‘TEIMOSIA’
O discurso do professor e pesquisador da UFRJ
é diferente, porém, da convicção de alguns cien-
tistas que, embora reconheçam as muitas difi-
culdades, defendem a permanência no Brasil.

— Não estou bem aqui, fazer pesquisa é quase
uma teimosia no Brasil — reconhece o profes-

sor Gustavo Batista Menezes, do Instituto de Ci-
ências Biológicas da UFMG. — Mas, desde que
voltei do exterior, em 2009, decidi fazer de tudo
para criar condições de estudo e tentar alavan-
car o país. Estamos conseguindo.

Com a crise econômica, os laboratórios brasi-
leiros perderam força. Dos 100 entrevistados, 62
avaliam que o país está captando menos talen-
tos internacionais do que em 2011. Para 21, esta
realidade permanece inalterada. Apenas 13
acham que a ciência nacional está mais atraen-
te para os de fora. Quatro não opinaram.

No levantamento, O GLOBO ouviu cientistas re-
nomados, como o físico Paulo Artaxo Netto, pro-
fessor da USP e um dos pesquisadores brasileiros
de maior influência no mundo, segundo a Thom-
son Reuters; o matemático Artur Ávila, único bra-
sileiro a receber a Medalha Fields, considerada o
Nobel da área; e os neurocientistas Jorge Moll, Su-
zana Herculano-Houzel e Stevens Rehen.

— Este é um momento de crise para a ciência
brasileira. Nos últimos anos, per-
demos uma grande oportunida-
de de acelerar nosso desenvolvi-
mento científico. Agora a ques-
tão é não andar para trás — co-
menta Ávila, que é diretor de
pesquisas do Centro Nacional
de Pesquisa Científica da França
e pesquisador do Instituto Naci-
onal de Matemática Pura e Apli-
cada (Impa), no Rio. — Há al-
guns anos, o Brasil se mostrava
como uma possibilidade real de
destino para estrangeiros bus-
cando alternativas a um merca-
do saturado nos países com
mais tradição na área. Alguns re-
almente vieram, mas essa dinâ-
mica foi interrompida, e mesmo
revertida recentemente. No mo-
mento precisamos lutar para
não perder talentos.

Desde 2015, pesquisadores
convivem com atrasos de pa-
gamento, ameaças e cortes

efetivos de verba. Esta realidade é observada
tanto em órgãos federais, como o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), quanto estaduais, como
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de
Janeiro (Faperj). Segundo a Academia Brasi-
leira de Ciência (ABC), o orçamento para 2017
aprovado pelo Congresso prevê um corte da
verba destinada a bolsas do CNPq, de R$ 1,3
bilhão para R$ 1,1 bilhão. E, mesmo assim,
condicionado à arrecadação. 

Recursos são essenciais para pesquisas, e mui-
tos acreditam que os impactos dessas reduções
serão sentidos mais adiante. Três em cada quatro
cientistas procurados pelo jornal consideram que
a área perdeu respaldo e reconhecimento por

parte do poder público. Mas, para 47 deles, o ní-
vel de relevância da produção científica no país se
manteve, em comparação com o início da déca-
da. Para 35, o Brasil até melhorou nesse sentido,
enquanto 11 veem queda de produtividade.

A união dos ministérios de Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI) com o das Comunicações, em
maio de 2016, irritou a comunidade acadêmica.
Entre os 100 consultados, 84 se posicionaram de
forma contrária à fusão. O professor Mirco Solé,
do Departamento de Ciências Biológicas da
Universidade Estadual de Santa Cruz (Bahia),
porém, não concorda com esta maioria:

— Parece consenso a necessidade de diminuir
o número de ministérios. Mas é aqui que entra
um reflexo da hipocrisia: “Tem que cortar, mas
não o meu!”— comenta ele. 

O interesse da iniciativa privada em ciência, tec-
nologia e inovação também é encarado com ceti-
cismo. Dos entrevistados, 19 avaliam que há mais
empenho das empresas pelo desenvolvimento ci-
entífico, enquanto 28 dizem que as companhias es-
tão mais distantes dos laboratórios. Para 42, o inte-
resse — ou a falta dele — é semelhante. Segundo o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC), metade dos investimentos
em pesquisa e desenvolvimento no Brasil vem da
iniciativa privada. Em países como China, EUA e
Coreia do Sul, o percentual passa de 60%.

— A indústria brasileira parece não entender
a inovação como uma necessidade imposta in-
clusive pelo mercado. Há, no geral, uma visão
provinciana. Não se vê benefícios de contratar
cientistas — lamenta Rafael Roesler, professor
do Departamento de Farmacologia da UFRGS.

‘VAMOS TRABALHAR POR MELHORIA’, DIZ MINISTRO
Para a ABC, o esvaziamento dos cofres ficou evi-
dente no fim do ano passado, em uma alteração
da Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Con-
gresso. A medida criou uma nova fonte de financi-
amento que pode retirar até R$ 1,7 bilhão da verba
que seria destinada a ciência, tecnologia e inova-
ção. O titular do MCTIC, Gilberto Kassab, avalia
que o Legislativo cometeu um “equívoco”, mas que
a decisão não comprometerá o orçamento da pas-
ta para este ano.

— O governo tem a prerrogativa de fazer um
planejamento com seus recursos, e haverá um
remanejamento das fontes retiradas para a ci-
ência — assegura. — Sem recursos para abri-
gar os cientistas, certamente podemos perdê-
los (para o exterior). Mas a comunidade cien-
tífica está plenamente consciente de sua prio-
ridade. Há muita vinculação entre a ciência e o
desenvolvimento econômico. Vamos traba-
lhar por uma melhoria no setor. l

Levantamento expõe decepção com perda de apoio
público e enfraquecimento da imagem do país na área
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Desânimo. O químico Pierre Mothé acha que país perdeu ‘década de ouro’ e já cogita hipótese de trabalhar fora 

SONDAGEM COLHEU OPINIÕES DE
100 PESQUISADORES BRASILEIROS SOBRE

O PANORAMA DA CIÊNCIA NACIONAL

VISÃO CRÍTICA

Editoria de Arte

Semelhante

Melhor

Melhor
Melhor

Melhor

Pior

Não
opinou

APOIO E
RECONHECIMENTO
PELO ESTADO

13%

21%

62%

4%

Captação de
talentos

do exterior

19%

42%

28%

11%

Reconhecimento
pela iniciativa

privada

35%

47%

13%
5%

Relevância
das pesquisas

6%
23%

69%

2%

Pensa em ir
para o exterior?

3%
8%

84%

5%

União de
ministérios

1%1%

8%

64%

26%

Tem dificuldade para
conseguir insumos?

Semelhante

Semelhante SemelhantePior

Pior

Pior

Não opinou/Não sabe
Não opinou/Não sabeNão opinou/Não sabe

OUTROS RESULTADOS

76%

3%

15%

6%

Deixaram o país

Não querem

Querem

Não responderam
A favor

Contra

Irrelevante

Não tem opinião

Sim

Não

Não usam

IrrelevanteNão opinou

“Perdemos uma
oportunidade de
acelerar nosso
desenvolvimento
científico. Agora, a
questão é não
andar para trás”
Artur Ávila
Matemático formado pelo Impa e
ganhador da Medalha Fields

Falta de verba e burocracia
complicam aquisição de

insumos essenciais para estudos

A falta de verba para pesquisas vem dei-
xando laboratórios à míngua. Centros de
estudo não têm recursos para bolsistas.
Experimentos param no meio do cami-
nho por falta de insumos. Testes deixam
de ser feitos devido à ausência até mesmo
de reagentes, substância química usada
para provocar uma reação e determinar a
presença de algum elemento, por exem-
plo. Entre os cem acadêmicos entrevista-
dos pelo GLOBO, 72 precisam importar
materiais, desde os mais básicos. Destes,
64 alegaram dificuldades para obtê-los. 

— Tenho dificuldades para conseguir
insumos. Nenhuma empresa quer estocar

reagentes e solventes,
pois não sabem quando
vão vender o estoque.
Anos atrás, com econo-
mia em alta e fartos fi-
nanciamentos, as em-
presas eram rápidas nas
entregas pois armazena-
vam mercadoria. Hoje,
quase tudo é importado.
Então, sofremos com a
demora — lamenta Fer-
nando de Carvalho da
Silva, do Instituto de
Química da UFF. 

A escassez de materiais é velha compa-
nheira dos pesquisadores no Brasil, e não
apenas devido à falta de verba. A burocra-
cia da alfândega para a liberação de insu-
mos é criticada há décadas. Em 1958, o ci-
entista José Reis escreveu um artigo no
“Jornal do Commercio” sobre este proble-
ma: “Os fanáticos cientistas nacionais (...)
apelam para amigos e conhecidos para
trazer como bagagem pessoal alguns de-
ses objetos de pequeno volume (...)”.

— Esperamos até três meses para obter
reagentes, ficamos anos-luz atrás dos cole-
gas europeus e americanos, que recebem
seus pedidos praticamente no dia seguin-
te. Não raro nossos materiais chegam ven-
cidos ou estragados — protesta Dan Lahr,
do Departamento de Zoologia da USP. l

Dificuldade até
mesmo para 
obter reagentes 
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Cientistas pedem políticas de longo prazo


