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Resumo: O Manifesto  da Ciência Tropical  foi  uma espécie de “cartilha”  lançado pelo

cientista  brasileiro  Miguel  Nicolelis  em  novembro  de  2010,  que  procurou  discutir

mudanças  significativas  acerca  da  agenda  política  do  país  para  com  a  ciência  e

tecnologia. Neste Manifesto nos deparamos com a necessidade, urgente, em colocar a

ciência  em bem comum para todos. Bem ao molde do método Paulo Freire – pedagogia

do  oprimido-  aqui,  o  cientista,  também,  procurar  colocar  os  estudantes,  professores,

pesquisadores na “missão” em tornar a ciência como agente “libertador” e “transformador”

da realidade social. Em contramão a toda essa expectativa progressista, o cenário político

brasileiro nos dias de hoje parece se “pautar” mais na religião do que na ciência como

agente  transformador.  Eleito  o  Congresso  mais  conservador  desde  1964,  época  de

Ditadura no Brasil, a bancada evangélica tem assumido grandes avanços em posicionar-

se contra medidas de inclusão do governo de Dilma Roussef e plantear novos rumos de

origem religiosa em instituições de ensino, pesquisa e serviço social. Não respeitando,

assim, a laicidade do Estado Brasileiro.
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INTRODUÇÃO

      Duas interpretações sobre a origem da vida andam em viés opostos e com “ferrenhos”

defensores. Por um lado esta a Ciência que nos mostra que a vida na terra se originou

aproximadamente há 4 bilhões de anos por meio da interação de moléculas orgânicas 1 e

do outro lado o Criacionismo que, em linhas gerais, argumenta as passagens bíblicas( em

especial Gênesis) para afirmar que a vida na terra se deu por um poder absoluto(Deus)

há seis mil anos. O Evolucionismo se baseia em evidências de fósseis para plantear a

ideia de ancestral  comum; já o  Criacionismo numa leitura teológica onde a divindade

“age” sobre algum propósito para com os homens na terra. Atento a este contexto eis que

na data 30/04/2015 saiu uma reportagem no jornal gaúcho Zero Hora que provocou uma

onda  de  insultos  em  seus  comentários  por  parte  de  pessoas  que  defendiam  o

Criacionismo  e  outras  que  criticavam.  Mas  que  matéria  foi  essa  que  causou  tanto

“rebuliço”? Apresento a manchete2:  Deputada defende o ensino do criacionismo em

escolas gaúchas. Projeto que começou a tramitar na Assembleia Legislativa prevê o

estudo da crença na rede pública e privada. 

Como a própria3 diz, a intenção deste projeto é que o criacionismo não seja estudado

como religião. Penso que ai a deputada nos faz entender que sua intenção é declarar o

Criacionismo como uma “filosofia”, ou seja, analisar/ reflexionar sobre um “poder” maior e

a  origem  da  vida  na  terra.  Mas  por  trás  de  uma  decisão  “bem”  intencionada  pode

esconder alguns “perigos”- como neste caso, já que estamos falando em Filosofia: o juízo

de valor. Quem não se lembra do episódio que aconteceu nos Estados Unidos onde um

professor de biologia do ensino médio, John Thomas Scope, foi acusado de “profanar” as

leis  do  Estado  ao  ensinar  a  Teoria  da  Evolução  de  Darwin  para  os  seus  alunos.  O

“ambiente” onde se encontrava o pobre professor também não ajudava muito: pleno anos

vinte, Estado do Tennessee(um dos mais conservadores dos EUA) e o pior, havia uma lei(

Ato Butler) que respaldava o ensino religioso-criacionista em todas as escolas públicas

deste  Estado  e  de  outros  também  da  parte  Sul  dos  Estados  Unidos.  Resultado,  o

professor foi julgado e condenado a pagar uma multa assim como proibido de lecionar.

Exemplifiquei os casos acima para demonstrar que quando a pauta é ciência e religião

uma linha tênue entre avanço e conservadorismo vai se construindo aos poucos. Cada

lado  procura  defender  sua  “bandeira”  seja  por  vias  institucionais  ou  não.  Na  última

1 Teoria de Oparin.
2 A matéria  inteira  está  disponível  no  site  http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/04/deputada-

defende-ensino-do-criacionismo-em-escolas-gauchas-4751196.htm 
3 Deputada  estadual Liziane Bayer pelo PSB do Rio Grande do Sul.

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/04/deputada-defende-ensino-do-criacionismo-em-escolas-gauchas-4751196.htm
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/04/deputada-defende-ensino-do-criacionismo-em-escolas-gauchas-4751196.htm


eleição4 presidencial  que ocorreu no Brasil,  a candidata Marina Silva (PSB) sentiu na

própria pele o efeito de um assunto tão delicado como é ciência x religião. Evangélica a

ex – ministra desagradou uma parte de seu eleitorado, que até atraia simpatizantes de

centro-esquerda,  quando  declarou  não  aceitar  o  casamento  homoafetivo(é  contra  a

natureza  divina,  segundo  ela).Pastores  radicais5 e  com  grande  poder  de  persuasão

passaram  a  apoiá-la  e  a  fazer  campanha  em  seu  nome.  Membros  de  diferentes

setores(acadêmicos,  artísticos,  intelectuais  e  outros)  não  viram com bons  olhos  essa

união, com certas igrejas evangélicas, e o resultado foi catastrófico – para quem já estava

como certa para disputar o segundo turno com Dilma Roussef( atual presidente), viu seu

adversário Aécio Neves6 passar com grande vantagem para a disputa presidencial.

Como bem descreveu o escritor George Johnson em matéria7 no New York Times: “vendo

de longe, o mundo parece quase à beira de admitir que não existem verdades, apenas

ideologias concorrentes – narrativas lutando contra narrativas”. Hoje, num país que teve

que  lutar  por  décadas  contra  a  desigualdade  social,  a  miséria,  o  analfabetismo  e

alavancou nos últimos anos um surpreendente avanço econômico e tecnológico se vê

“pairado” ou seja retrocedendo a “fantasias” de politiqueiros8 que dizem que o governo de

Dilma Roussef e o seu partido9 influenciam o caráter e a moral das crianças nas escolas

públicas. E nesse festival de falácias sobra até para a Teoria da Evolução – que segundo

alguns é uma teoria “vermelha”.

      Nesse campo de batalhas, governo x conservadores, a presidente Dilma tem um

aliado de peso; o cientista  brasileiro Miguel  Nicolelis.  Não só pelas suas descobertas

científicas inovadoras que ajudam a mostrar o nome do Brasil país afora, mas pelo fato de

ser  um  incentivador  de  assuntos  polêmicos(como  aborto  e  homossexualidade),e,

principalmente o maior propagador, dentro do Brasil, de que a ciência é a única via para a

transformação da realidade social de um sujeito e de um país. Para tanto, todas as suas

ideias sobre ciência e sociedade esta escrita em tom de manifesto – Manifesto da Ciência

Tropical. 

O BRASIL ATUAL

    Para muitos estudiosos das ciências sociais decifrar o perfil do brasileiro ainda é uma

4 2014
5 Pastor Marco Feliciano do Partido Social Cristão( PSC), Pastor Silas Malafaia da Assembleia de Deus.
6 PSDB
7 12/09/2015.  Equilíbrio  e  Saúde  –  Folha  de  São  Paulo-  Provas  científicas  não  conseguem  mudar

mentalidades.
8 Contra a “ameaça comunista”.
9 Partido dos Trabalhadores(PT).



tarefa árdua. Não que em outras sociedades seja uma tarefa fácil – definir por si só um

perfil não é lá uma atividade simples, implica numa enorme pesquisa em banco de dados

históricos  e  sócio-culturais.  Numa sociedade  complexa  como  a  brasileira  a  tarefa  se

complica  ainda  mais  por  vários  motivos  como,  por  exemplo,  a  falta  de  documentos

históricos,  falta  de  acesso  livre  a  informação  governamental,  falta  de  centros  de

documentação e memória especializados e outros. Brilhantes acadêmicos fizeram jus aos

seus nomes ao tentarem/ ao começarem a descrever, “lapidar” o perfil – a identidade  do

brasileiro(formação do indivíduo a partir dos processos sociais). Obras como Casa grande

e  senzala  (1933)  de  Gilberto  Freyre,  Raízes  do  Brasil  (1936)  de  Sérgio  Buarque  de

Holanda,  Os donos do poder  (1975) de Raymundo Faoro,  O povo brasileiro (1995) de

Darcy Ribeiro e outros importantes nomes como Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes,

Antonio Cândido nos ajudaram a entender ou a começar entender como é o brasileiro.

Mais recentemente o cientista político Alberto Carlos de Almeida “ousou” ao, a partir de

pesquisas estatísticas detalhadas, apresentar o perfil10 do brasileiro atual. As conclusões

não foram nada simpáticas, o brasileiro se mostrou ser conservador e preconceituoso.   

Para reafirmar essa conclusão é só darmos uma olhada no gráfico do Congresso eleito no

Brasil atual( 2015):  

10 A cabeça do brasileiro de Alberto Carlos de Almeida com colaboração de Clifford Young( 2007).



     Mas por quê passado mais de trinta anos desde o período de abertura11 politica no Brasil

o  povo  brasileiro,  em sua maioria,  se  mostra  tão  conservador  nos  dias  de  hoje?  Se

presume que aprendemos com a história a não repetir os mesmos “erros”, ou seja, um

país que passou por anos de “chumbo” como se diz no popular era pra se voltar nesse

momento em país progressista, aberto a novas mudanças, novos “olhares”, novos ideais,

mas não é isso que acontece. O que vemos em pleno dois mil e quinze no Brasil são as

velhas  estruturas  arcaicas  voltarem à  tona,  onde  o  conservadorismo se  mostra  mais

evidente desde a época dos militares. Políticas públicas em relação ao Aborto, Drogas,

Imigração, Segurança, Assistência Social, Educação, Ciência e tecnologia entre outras

para  a  opinião  pública,  nos  dias  de  hoje,  se  revelam mais  fechadas  a  mudanças  e

também uma certa falta de informação no que diz respeito ao tema abordado. 

     Para muitos estudiosos da área esses ciclos de períodos conservadores e progressistas,

ou melhor, “fechados” e “abertos” se devem muito a países que tem uma Democracia

nova, recente como é o caso brasileiro. Só para lembrar em 1960 Jânio Quadros é eleito

presidente  da República  por  eleição direta,  em 1964 se  instaura  a  Ditadura  Militar  e

somente em 1989 é eleito novamente um presidente por voto popular(Fernando Collor).

Francsico Weffort em 1992 classificou a Democracia brasileira como uma Democracia de

conflito,  com  uma  sociedade  muito  desorganizada  e  dividida  entre  integrados  e

marginalizados. Na época enfatizou que, para consolidar a Democracia, era preciso fazê-

la a partir de bases populares, promovendo a capacidade de organização democratica e

luta social, particularmente entre os segmentos mais pobres. Quanto maior a participação

popular, menor a distância politica entre liberdade política e igualdade social. Após mais

de vinte  anos é  evidente  que estamos numa Democracia  de  conflito,  e,  assim como

apontava  Tocqueville,  o  caminho  para  uma  sociedade  igualitária  esteja  mesmo  nas

associações  civis,  populares  onde  cada  conjunto  consiga  experienciar  uma

Democracia12 .

    Em épocas de crise econômica é mais fácil verificar o advento do conservadorismo em

uma população e a “acomodação” das elites diante o fato. Em uma economia oscilante

como a nossa o medo de perder o emprego é vigente, mas em épocas de crise como a

que está acontecendo hoje no Brasil “reúne” sentimentos que vão além do econômico e

se estende na esfera da moral. É comum nos dias atuais você presenciar xingamentos a

simpatizantes  de  esquerda,  a  imigrantes(principalmente  de  países  devastados  por

guerras e catástrofes naturais), a população em situação de rua e outros. Por outro lado a

11 Chamamos de abertura política o período que se concentra de 1979 até 1985 quando o poder dos
militares  estava  em  constante  declínio.  A partir  de  1985   Tancredo  Neves  é  eleito  presidente  por
colegiado e substitui o Gen. João Figueredo dando fim a participação de militares no mandato.  

12 Revista Eletrônica de Ciências – número 24- fevereiro/ março de 2004.



elite empresarial ao invés de propor uma solução junto ao governo para a saída da crise,

“alimenta” o descontentamento já instaurado na população causando um “clima” de caos

e apreensão.                                                                       

       Um setor ou melhor uma ala que cresceu bastante nesses últimos anos e hoje se mostra

bem afinado com esse discurso ultraconservador é a dos evangélicos. Não é a toa que o

poder  destes  chegou  até  a  presidência  da  Câmara  dos  deputados  em  Brasília

impulsionando  demandas  mais  restritivas  e  “ameaçando”,  assim,  a  Constituição  e  a

laicidade do Estado.  O presidente  da Câmara Eduardo Cunha13 nunca escondeu sua

“bandeira” conservadora em pautas como o Estatuto da Família(a definição de família,

segundo o deputado,é formada apenas por homem e mulher), o Estatuto do Nascituro

(contra qualquer prática de aborto, mesmo em caso de estupro e risco de morte da mãe –

que hoje é assegurado por lei),  criminalização da homofobia e direitos LGBT, direitos

indígenas e outros. Agora, o difícil de acreditar é que esse mesmo senhor quer que seja

votado o quanto antes dois projetos de sua autoria; pasmem! O que cria “O dia do orgulho

hétero” e o que criminaliza o preconceito contra heterossexuais.   

Se dermos uma olhada na tabela abaixo entendemos o porquê do poderio dessa

religião no Brasil:

Religião
% em 

1980

% em 

1990

% em 

2000

% em 

2010

Quantidade em 2010 (em milhões 

de pessoas)
Católicos 89 83,3 73,6 64,6 123,2
Evangélicos 6,6 9,1 15,4 22,2 42,2
Outras 

religiões
2,8 2,8 3,6 5,2 9,6

Sem religião 1,6 4,8 7,4 8 15

Segundo  o  Censo  de  2010  -   64,6%  da  população  é  católica  e  22,2  %  é

evangélica14.  Mas,  esse  quadro  deverá  mudar  até  o  ano  de  2040.É  o  que  diz  o

pesquisador José Eustáquio Diniz do IBGE15 em seu estudo intitulado: “A dinâmica das

filiações religiosas no Brasil entre 2000 e 2010”.

      Para  alguns  especialistas16 em  estudo  de  religiões  esse  “boom”  no  número  de

evangélicos no Brasil se deve ao fato da facilidade que estas igrejas têm em passar o

discurso da “salvação” e “prosperidade” de maneira rápida e abrangente. Sua história

13 Fiel da Assembleia de Deus  e deputado pelo PMDB/ RJ. 
14 Fonte IBG
15 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
16 Cientista político Cesar Romero Jacob PUC/ RJ, Ronaldo de Almeida, antropólogo/ Unicamp  



confirma tal tese. A migração forçada da área rural em plena crise econômica em meio a

inflação que chegava a 80% ao mês, década de oitenta, para os centros urbanos coincidiu

com o período de favelização em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro onde a única

perspectiva  de  trabalho  a  esses  novos  moradores  se  encontrava  na  informalidade

(autônomos e sem CLT),  na construção civil,  limpeza e outros.  Contudo,  a mercê do

“abandono” do Estado várias pessoas encontraram nessas novas igrejas pentecostais

a“resposta”, a “entrada” para uma vida mais digna. 

      A pregação encontra eco no desemprego e na informalidade e, como única

alternativa  quase  sempre  é  tentar  manter-se  como  autônomo,  a  necessidade

material é simbolizada em termos religiosos (como um mal a ser superado) que,

por sua vez, geram a disposição para enfrentá-la. Pergunto se poderíamos pensar

a igreja Universal respondendo a um tipo específico de pobreza que passou mais

pela  precarização  do  trabalho  das  relações  de  trabalho?  Boa  parte  dos  que

frequentam o “culto dos empresários” são pessoas em dificuldades financeiras que

estão procurando gerar renda fora do emprego formal. O discurso empreendedor

da teologia da prosperidade aproxima-se de um ideia de fortuna em que o fiel

pode mudar suas condições econômicas em um “momento de sorte” como uma

espécie de milagre. (Almeida, 2003).

           Para qualquer chefe de Estado a primeira lição que é sugestionada é como manter o

povo fiel e coeso sobre sua supervisão, afinal estamos falando de política e na política

manter o aparato de propaganda e TV a seu favor é o maior desafio a ser conquistado.

Sabemos que o quarto poder influencia diretamente nos resultados de uma eleição e nos

novos  rumos  de  um  país.  Com  as  igrejas  não  é  diferente,  O  poder  destas  precisa

diariamente ser conquistado e mantido, e, para isso nada melhor que o aparato ideológico

de comunicação de massas. As igrejas evangélicas brasileiras foram se fortalecendo no

campo midiático, primeiramente, comprando alguns espaços(horas de programação) em

TVs locais e radiodifusão, mas tarde já possuíam um incrível número de TVs próprias.

Segue os dez maiores grupos de mídia no Brasil:

                Abril( ligado à MTV)

                Globo

                ** Band

                Gov. BR

                * Record

                * Associados( ligado ao SBT)

                ** Sisac ( ligado à Novo Tempo FM)



                ** Renascer

                * SBC ( ligado ao SBT)

                ** LBV

* pertencem a igrejas pentecostais         ** espaços comprados por igrejas pentecostais

 (Fonte: Donos da Mídia) 

MANIFESTO  E O CIENTISTA 

     É chamado Manifesto da Ciência Tropical um documento onde é detalhado em 15

metas(tópicos)  um  programa  para  o  avanço  da  ciência  e  tecnologia  no  Brasil.  Seu

lançamento foi dado no ano 2010 pelo neurocientista Miguel Nicolelis. Seus tópicos vão

desde um maior aproveitamento de programas científicos nas escolas públicas, passando

pelo debate de maior investimento em Institutos de Tecnologia pelo Brasil, assim como

,maior investimento em unidades de Conservação e Pesquisa e Programas Espaciais; até

a reorganização das agências federais de fomento à pequisa. 

     Segundo Nicolelis, esse manifesto foi inspirado no legado deixado tanto por Paulo

Freire17 como Santos Dumont18:

   É hora da ciência brasileira assumir definitivamente um compromisso mais perante

toda a sociedade e oferecer o seu poder criativo e capacidade de inovação para erradicar

a miséria, revolucionar a educação sociedade justa e verdadeiramente inclusiva. 

É  hora  de  agarrar  com  todas  as  forças  a  oportunidade  de  contribuir  para  a

construção da nação que sonhamos um dia ter, mas que por muitas décadas pareceu

escapar pelos vãos de nossos dedos.

É hora de aproveitar este momento histórico e transformar o Brasil, por meio da

prática cotidiana do sonho, da democracia e da criação cientifica, num exemplo de nação

e sociedade, capaz de prover a felicidade de todos os seus cidadãos e contribuir para o

futuro da humanidade.

   No  intuito  de  contribuir  para  o  início  desse  processo  de  libertação  da  energia

potencial  de criação e inovação acumulada há séculos no capital  humano do genoma

brasileiro,  eu  gostaria  de  propor  15  metas  centrais  para  a  capacitação  do  Programa

Brasileiro da Ciência Tropical.

    A implementação delas nos permitirá acelerar exponencialmente  o processo de

inclusão  social  e  crescimento  econômico,  que  culminara,  na  próxima  década,  com o

17 ( 1921-1997).Educador, filósofo brasileiro autor do célebre livro Pedagogia do Oprimido. 
18 ( 1873- 1932). Inventor, um dos pioneiros na aviação mundial. 



banimento da miséria, a maior revolução educacional e ambiental da nossa história e a

decolagem irrevogável e irrestrita da indústria brasileira do conhecimento

     Estas 15 metas visam a desencadear a massificação e a democratização dos

meios  e  mecanismos  de  geração,disseminação,  consumo  e  comercialização  de

conhecimento de ponta por todo o Brasil.

     (Intro. Manifesto da Ciência Tropical: um novo paradigma para o uso democrático

da ciência como agente  efetivo de transformação social e econômica no Brasil)  

             Paulistano e formado em medicina pela Universidade de São Paulo( USP), Miguel

Nicolelis obteve seu Pós-Doutorado em 1992 nos EUA (Hahenmann University) e hoje

lidera  um  grupo  de  pesquisa  Interfaces  cérebro-máquina19  e  Neuroprostética20  na

Universidade de Duke. Considerado um dos maiores cientistas neste tipo de pesquisa,

estudos em interfaces, o neurocientista mostrou ao mundo em 2008 um experimento até

então  inédito  em  laboratórios:  o  experimento  Idoya.  Esse  experimento  constituiu  em

colocar uma macaquinha, a famosa Idoya, andando numa esteira dessas de academia de

ginástica e passando informações(através de eletrodos implantados no cérebro) a um

robô.  Andando  pela  esteira  ela  observava  o  robô  através  de  uma  tela  de  televisão.

Associando seu movimento com o robô, a mcaquinha recebia uma “recompensa”(fruta) e

mesmo  parada  ela  continuava  a  pensar  na  caminhada  e  assim  deixava  o  robô  em

movimento.  Um detalhe,  a  macaquinha estava  em um laboratório  nos EUA e  o  robô

estava em laboratório no Japão. Esse tipo de pesquisa é uma esperança para as milhares

de pessoas ao redor do mundo que tem lesões graves na medula espinhal(quadriplegia,

tetraplegia).

19 Brain Machine Interface( IBM).
20 Neuroprosthetics.



Outro feito de Nicolelis e sua equipe que teve grande destaque no ano passado foi

mostrada durante a abertura da Copa do Mundo no Brasil. Em uma “mostra simbólica”,

um garoto paraplégico deu incio ao mundial ao chutar uma bola em pleno campo usando

o exoesqueleto(vestimenta robotica controlada por atividade cerebral). Pensando também

na “dispersão” geográfica da ciência no Brasil, Nicolelis inaugurou em 2007 o Instituto

Internacional de Neurociências(IINN) que visa, como ele mesmo diz, ser um centro de

referência  mundial  de  pesquisa  biomédica  e  um  paradigma  no  desenvolvimento

socioeconômico no Rio Grande do Norte(um dos Estados mais pobre, economicamente,

do Brasil) . 

    Não é segredo para ninguém o apoio que Nicolelis tem dado ao governo Dilma

Roussef  e  ao  ex  presidente  Lula.  Por  sua  aproximação  com esses  dois  políticos  de

centro-esquerda,  o cientista  virou alvo de algumas ofensas de políticos adversários e

“jornalistas”(que ofendem sem ao menos ter lido um artigo acadêmico sobre o assunto).

Num contexto tão infundado de desmerecimento por seus avanços, muitos eleitores e

leitores  prosseguem  o  mesmo  discurso  destes apoiando-se  em  críticas  invasivas  e

superficiais. Até companheiros de profissão, brasileiros, “embarcaram” nesse “coro” de

críticas – não pelo seu trabalho, mas sim acusando-o de arrogante e aproveitador(ciência-

partidária, por sua amizade com a presidente e assim ganhando maior verba federal para

o seu Instituto em Natal).

   Partidarismos à parte, por que o “otimismo” de Nicolelis e seu Manifesto com a

ciência  brasileira  ainda  são  vistos  com uma  certa  desconfiança  por  uma  parcela  da

sociedade?

Abordo algumas hipóteses. A primeira seria sobre o pequeno destaque que a mídia

deu  aos  seus  projetos  e  quase  nada  sobre  o  manifesto.  Nicolelis  ficou  realmente

conhecido no Brasil por causa do exoesqueleto na Copa do Mundo de 2014. Por mais que

mundo afora tenha aplaudido de pé seu experimento com a macaquinha Idoya, aqui no

Brasil  foi  apresentado em grandes jornais  televisivos  (de grande audiência,  como por

exemplo o Jornal Nacional da Rede Globo) o experimento e entrevista com o cientista,

mas  como  não  teve  repercussão  no  grande  público  deixou-se  de  explorar  mais  o

conteúdo  e  a  importância  do  experimento(ou  projeto  inicial).  Entrevistas  sobre  esse

experimento  e  a  vida  do  cientista  resumiam-se  em notas  curtas  e  horários  de  baixa

audiência( tarde da noite). O Manifesto não teve destaque algum na programação de Tvs

abertas. Destaque mesmo só na mídia impressa(coluna de Ciência) e pequenas notas em

sites.  A segunda  recairia  sobre  a  falta  de  perspectiva  do  brasileiro  com a  ciência,  o

pessimismo  permanente  do  brasileiro.  O  fato  de  países  vizinhos  já  terem  sido



privilegiados com o prêmio Nobel, dificulta ainda mais a “fé” na ciência brasileira. Como o

próprio Nicolelis disse no evento Campus Party 2015 em São Paulo: “O brasileiro tem que

parar  de reclamar,  de comentar  ciência  como comenta o futebol”.  Outro  aspecto  que

também destacaria  nesse contexto  é  a  “aversão”  que parte  dos brasileiros  sentem a

mudanças  produzidas  por  aqui.  Um  exemplo  é  um  estudo  bem  avançado  que

pesquisadores  da  FMRP-  USP21 estão  fazendo  com  um  dos  sintomas  do  mal  de

Parkinson. Tudo vai bem até “saberem” que o remédio é feito a partir de uma substância

encontrada na maconha(o canabidiol). Polêmica “detect”. Muita gente a favor, mas muita

gente contra. Se esse medicamento com essa mesma substância viesse dos EUA não

receberia  absolutamente  nada  de  atenção.  A terceira  hipótese  é  sobre  os  próprios

cientistas brasileiros. A falta de comunicação de cientistas e sociedade. Há um “hiato”

bem grande que separa esses dois setores. Como bem lembrou o biólogo Atila Lamarino

em seu blog22 sobre ciências:“A NASA é um ótimo exemplo da importância da divulgação

científica e apoio popular” Tudo que é feito com o dinheiro público lá é automaticamente

disponibilizado para o público. Aqui no Brasil mal se sabe o que está sendo produzido

pelas universidades. Boa parte dos cientistas, aqui, só se comunicam entre eles e nos

congressos, nem entrevistas a jornais e revistas especializados querem ter muito contato.

Reproduzindo novamente a fala de Atila“ tão importante para a SBPC23 quanto escrever

manifestos e cartas pedindo o aumento do investimento em pesquisa é falar ao público o

quão  importante  a  pesquisa  é.  Precisamos  falar  sobre  ciência,  explicar  o  que  é  a

pesquisa,  fazer divulgação,  dar  entrevistas,  fazer  vídeos,  contar  histórias sobre o que

queremos defender(…)  Agir  para  ter  o  apoio  popular  é  tão  importante  quanto  cobrar

mudanças políticas”.  E por último destacaria a relação e não-relação entre educação,

ciência  e  religião.  É  muito  fácil  ver  nesses  programas  religiosos  (em  sua  maioria

evangélicos), pessoas que foram “curadas” através da fé e não pela medicina tradicional.

Muitos  deixam  até  de  consumir  remédios  receitados  por  médicos  profissionais  na

esperança que somente a fé pode-lhe salvar. Sem critica e nem aplausos a nenhum dos

lados, é fato que esse tipo de pensamento faz parte, em sua maioria, da falta de base de

uma educação consolidada. É totalmente saudável que fé e ciência podem “andar” juntos,

tudo é uma questão de equidade. Voltando ao debate evolucionismo x criacionismo, no

documentário Did Darwin kill god?24  se vê um “aparato de guerra” pronto para o ataque

em defesa do seu ponto de vista tanto da parte dos evolucionistas como dos criacionistas,

21 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
22 Rainha Vermelha.
23 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
24 Darwin matou Deus?. Documentário, 2009 produzido pela BBC.



mas  eis  que  o  geneticista  Francis  Collins25 comenta:“a  ciência  é  limitada  a  fazer

afirmações sobre a natureza. (...)por sinal,ela é muita boa nisto,  em decifrar como as

coisas funcionam. Mas a ciência comete um erro categórico ao reivindicar domínio sobre

a questão de Deus(..). Ai está um exemplo que ciência e religião podem estar juntos e

sem interferir em ambos os campos. O Brasil por ser um país multi-religioso e ainda com

uma  educação  de  base  não  tão  forte26 na  formação  inicial  da  percepção  de  certos

assuntos numa criança, a religião “ganha” espaço no aprendizado sobre os “por quês” e

“como” o mundo da natureza funciona. È um aspecto cultural, a mãe foi criada assim, o

pai, os irmãos. Não estou dizendo que em toda família passa isso, mas o que se vê nas

periferias de centros urbanos, em áreas rurais é a criança com muito pouco ou nenhum

(evasão  escolar)  tempo  na  escola  e,  muitas  vezes,  com  um  tempo  significativo  em

recreações dentro de igrejas. Acho que por isso descobertas científicas, experimentos

como  o  de  Nicolelis  não  causam  grande  “estardalhaço”,  ou  seja,  não  causam  tanto

impacto.  Nem mesmo as “divertidas”  investidas da NASA – robôs,  satélites,  fotos  de

planetas e estrelas-  asseguram a atenção e curiosidade de algumas crianças. O estímulo

ao saber, curiosidade cede para algo já dogmático. Enfim, penso que não é um problema

de ordem religioso e, sim, estrutural. 

     A CIÊNCIA  HOJE  

   A ciência brasileira teve um avanço positivo nesses últimos dez anos no que diz respeito

a pesquisa, publicações junto à  grandes institutos e universidades a nível internacional.

Sucesso  de  programas  como  o  Ciências  sem  Fronteiras  do  governo  federal,

universidades como a UNICAMP e USP estarem sempre bem pontuadas em rankings

internacionais, pesquisadores bem-conceituados, estudos destacados internacionalmente

fazem parte de um conjunto de afirmações e iniciativas  que foram “plantadas”no passado

e  hoje  já  “colhem”  seus  “frutos”  com  visibilidade.  Áreas  como  Biomédicas,  Médicas,

Engenharia vão conquistando cada vez mais espaço e respeito a nível  mundial  pelos

excelentes resultados em pesquisas de ponta e descobertas feitas. Modelo de sucesso no

qual o Brasil definitivamente se situou promovem um maior acercamento de países em

termos de política  e  economia,  como é  o  caso das cooperações internacionais  entre

universidades e instituto pesquisa e tecnologia. Porém nem tudo são flores. A principal

agência  de  fomento  à  pesquisa  do  Estado  de  São  Paulo,  FAPESP,  teve  um  corte

25 Foi diretor do Projeto Genoma Humano de 2001.
26 Forte aqui digo educação em tempo integral e classes não superlotadas( um dos problemas que mais

tem angustiados pais de alunos de escolas públicas).



orçamentário no ano de 2014 de R$ 12, 8 milhões. Isso indica uma redução na produção

científica no Estado de São Paulo e repasse de verbas a estudantes de mestrado e

doutorado. Segundo a agência essa diminuição no repasse de verbas se deve a queda de

arrecadação no Brasil e no estado de São Paulo. Conforme noticiado pela sua assessoria

de imprensa: “A FAPESP é mantida pela transferência de 1% de receitas tributárias do

Estado de São Paulo e, por isso, caso se mantenha a situação de retração econômica no

país, o total desembolsado em 2015 para bolsas de Mestrado e Doutorado será menos do

que o desembolsado em 2014”. 

   Em 2013,  segundo o Ministério  da Educação e o Ministério  da Fazenda, a dívida de

universidades públicas,  privadas e filantrópicas brasileiras  ultrapassou a somatória  de

mais de 15 bilhões em débitos.

      Em outro gráfico acompanhamos a distribuição de ciência em periódicos internacionais:



Por um lado é muito bom constatar o aumento em número de artigos publicados

em periódicos nacionais e estrangeiros, mas por outro há severas criticas contra esse

aumento. E a questão recai em termos de quantidade e qualidade. Um dos pontos a

serem questionados é sobre a pressão que existe em se publicar artigos e mais artigos

em prazos muito curtos. Muitas vezes o pós-graduando opta por escrever em um tema

não tão relevante, mas que a carga horaria se adapte ao prazo estipulado. Outro ponto

critico é o sistema de avaliação dado pela CAPES27. Qualis – conjunto de  procedimento

utilizado  pela  CAPES  para  estratificação  da  qualidade  da  produção  intelectual  dos

programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as necessidades

específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do

aplicativo Coleta de dados. Como, resultado disponibiliza uma lista com a classificação

dos  veículos  utilizados  pelo  programa  de  pós-graduação  para  a  divulgação  da  sua

produção. A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por

processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos

de  qualidade-  A1,  o  mais  elevado;  A2;B1;  B2;B3;B4;  B5;  C-  com  peso  zero.  (fonte

27 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.



www.capes.gov.br/ avaliação).

      O próprio Nicolelis discorda dessa avaliação dada pela CAPES:

              Cheguei  a  conclusão de  que  Albert  Einstein  não seria

pesquisador A1 porque ele não preenche  todos os pré-requisitos –

número de orientandos em mestrando e doutorado...se Einstein não

pode estar no topo, há algo errado. Mnha esperança é que o futuro

ministro ataque isso de frente  pois, até agora, ninguém teve coragem

de bater de frente com o establishment da ciência brasileira.

CIÊNCIA E RELIGIÃO NO BRASIL

          Os principais tópicos de discussão acirrados no contexto ciência e religião no Brasil

ainda parece ser a mesma discussão de quase sessenta anos atrás. Desde a teoria de

Darwin,  evolução,  até os experimentos de Miller  origem da vida na terra(hpiótese de

Oparin caldo primitivo na terra); criacionistas, até sua versão “mais científica” a do Design

Inteligente, e evolucionistas entram literalmente em guerra para defender seu ponto de

vista.  Agora,  com os  criacionistas  no meio  politico  a  discussão  toma um rumo mais

“assombroso” porque muitas vezes em sites, blogs e até programas de televisão se vê

um tom “ameaçador” e não uma discussão no campo de ideias. Aqui um exemplo em

vídeo: Pastor Silas Malafaia evolução x criacionismo

                https://www.youtube.com/watch?v=v-_8UQInKKY

    Outro tópico, também, tão debatido por cientistas e religiosos no Brasil é sobre a

homossexualidade. Por mais que seja discutido em universidades, programas de TV e

até abordados em novela; esse ainda é um tema tabu. Nessa o Brasil  vai  ganhando

ponto  num índice  pra  la  de  vergonhoso:  o  país  em que  o  homossexual  mais  sofre

violência. Sim, estamos em primeiro lugar. E com avanço da desinformação a coisa só

tende a piorar. Fonte28: A cada hora um gay sofre violência no Brasil; denúnias crescem

460%.( Estadão/ novembro, 2014). 

    Ainda há muito a ser debatido sobre a homossexualidade não só pelas ciências

biologicas,  mas pelas sociais  e  de comportamento.  Mas,  é  certo  que cada vez mais

pesquisadores29 estão avançado em pesquisas sobre genes  e padrões biológicos no que

diz respeito a homossexualidade. Um geneticista brasileiro até gravou um vídeo direto da

Universidade de Cambridge respondendo a questões que o mesmo pastor Silas Malafaia

28 http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-cada-hora-1-gay-sofre-violencia-no-brasil-denuncias-
crescem-460,1595752

29 Alan Sanders e Michel Bailey, Universidade de Northwestern/ Richard Pillard, Universidade de Boston.

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-cada-hora-1-gay-sofre-violencia-no-brasil-denuncias-crescem-460,1595752
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-cada-hora-1-gay-sofre-violencia-no-brasil-denuncias-crescem-460,1595752
https://www.youtube.com/watch?v=v-_8UQInKKY
http://www.capes.gov.br/


colocou na Tv sobre a homossexualidade. Vídeo: Eli Vieira responde a Silas Malafaia 

                         https://www.youtube.com/watch?v=ckKV6Ir0LCE

 Por último, destaco o debate sobre o uso de células-tronco para pesquisas. Como

se sabe, a igreja católica se pronunciou sobre o assunto condenando a pesquisa em

células  -tronco  embrionárias(células  –  tronco  adultas  a  igreja  não  condena).  Aqui  no

Brasil,” a pesquisa em células-tronco embrionárias foi disciplinada pela lei 11 105, de 24

de março de 2005, conhecida como lei de Biossegurança. O artigo 5. da lei permite, com

restrições, a manipulação de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro , para

coleta de células-tronco. Posteriormente, foi regulamentada pelo decreto n 5591, de 22 de

novembro de 2005,  que definiu como embriões inviáveis aqueles com alterações gen

´ticas  comprovadas  que  impedem o  desenvolvimento  por  ausência  de  clivagem.  Isso

significa que a brasileira autorizou a pesquisa, preferencialmente, em embriões que não

serão  utilizados  para  fins  reprodutivos  após  os  procedimentos  diagnósticos”(Diniz;

Avelino;  2009).  Três  anos  após(2008)  a  implantação  da  lei  de  Biossegurança  que

assegurava os estudos em células-tronco embrionárias no Brasil, o Procurador-Geral da

República Claudio Fonteles entrou com uma ação no STF30 alegando inconstitucional o

artigo n 5 da Lei de Biossegurança, ou seja, segundo o Procurador essa lei “fere o direito

à  vida  estabelecido  pela  Constituição”.  A presidência  da  CNBB31 na  época  chegou a

declarar:  “a  igreja  volta  mais  uma vez  a  dirigir  sua palavra  em defesa da  vida.  Não

significa ser contra a ciência, contra o progresso, mas ser em primeiro lugar em favor da

vida”(Dom  Geraldo  Lyra).  Seguido  de  muita  tensão  o  julgamento  no  STF  acabou

confirmando a constitucionalidade do artigo n 5 e dando uma vitória simbólica à ciência

brasileira.

30 Supremo Tribunal Federal.
31 Conferencia Nacional dos Bispos do Brasi.

https://www.youtube.com/watch?v=ckKV6Ir0LCE


           

      Com a decisão histórica, o Supremo deu aval para a retomada das pesquisas brasileiras

com células-tronco embrionárias, que permaneciam em banho-maria devido à incerteza

causada pela Adin. “Esse julgamento tirou uma espada de nossas cabeças”, afirma a

geneticista Lygia de Veiga Pereira, que espera em obter em seu laboratório na USP a

primeira linhagem de um tipo especial de célula. Capazes  de  originar  diferentes

tecidos do corpo – como pele, ossos ou neurônios – as células-troncos embrionárias

despertam  há  tempos  o  interesse  de  pesquisadores  e  da  população  no  mundo  por

representarem uma esperança de tratamento para problemas graves contra as quais os

medicamentos não surgem o efeito desejado. A produção de uma linhagem nacional de

células-tronco embrionárias humanas é um passo importante para a ciência brasileira.

(Revista FAPESP; 2008).

    CONCLUSÃO

          Neste trabalho procurei mostrar que o conservadorismo que estamos vivenciado em

pleno 2015 não é um fenômeno passageiro, muito pelo contrário, está cada vez mais

ganhando as  vozes nas ruas e entonando palavras  de ordens dentro  do  Congresso

Nacional. A bancada evangélica ao lado da bancada da bala, e uma parte dos ruralistas,

unidos,  formam  uma  espécie  de  “muralha”  contra  projetos  de  lei  que  visam  a



emancipação de diversas categorias  que englobam a Saúde,  Segurança,  Assistência

Social,  Ciência  e  Tecnologia  e  outros.  Cito  um  exemplo  que  foi  aprovado

ontem(21/102015) ontem pela Cãmara dos Deputados – Pl6022/13-projeto de lei  que

puni e cria uma série de empecilhos para o direito constitucional das mulheres vítimas de

violência sexual realizarem aborto na rede pública de saúde.( Fonte: apublica.org).

    A ciência que Nicolelis tanto espera que aconteça no Brasil cada dia está mais

distante, se tornando mais utópica. Não só pelo lado econômico(falta de investimentos),

mas também pelo  fato  de  que cada vez  mais  políticos  sem conhecimento  de causa

estarem “dominando” outras esferas( no caso a ciência) no campo institucional.

     Do jeito que a coisa anda, “rezemos” para que no futuro não tenhamos um Ministro

de  Ciência  e  Tecnologia  que  pare  com projetos  importantes  como Projeto  Genoma,,

Projeto de construção de acelerador de partículas(UNICAMP), Projeto Memória Ditadura

no Brasil entre outros.
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Anexo :

Manifesto da Ciência Tropical: um novo paradigma para o uso democrático da ciência

como agente efetivo de transformação social e econômica no Brasil  

por Miguel Nicolelis  

É hora da ciência brasileira assumir definitivamente um compromisso mais central perante toda a sociedade e

oferecer o seu poder criativo e capacidade de inovação para erradicar a miséria, revolucionar a educação e

construir uma sociedade justa e verdadeiramente inclusiva.  

É hora de agarrar com todas as forças a oportunidade de contribuir para a construção da nação que sonhamos

um dia ter, mas que por muitas décadas pareceu escapar pelos vãos dos nossos dedos.  

É hora de aproveitar este momento histórico e transformar o Brasil, por meio da prática cotidiana do sonho, da

democracia e da criação científica, num exemplo de nação e sociedade, capaz de prover a felicidade de todos

os seus cidadãos e contribuir para o futuro da humanidade.  

No intuito de contribuir para o início desse processo de libertação da energia potencial de criação e inovação

acumulada há séculos no capital humano do genoma brasileiro, eu gostaria de propor 15 metas centrais para a

capacitação do Programa Brasileiro de Ciência Tropical.  

A implementação delas nos permitirá acelerar exponencialmente o processo de inclusão social e crescimento

econômico, que culminará, na próxima década, com o banimento da miséria, a maior revolução educacional e

ambiental da nossa história e a decolagem irrevogável e irrestrita da indústria brasileira do conhecimento.  

Estas  15  metas  visam  a  desencadear  a  massificação  e  a  democratização  dos  meios  e  mecanismos  de

geração, disseminação, consumo e comercialização de conhecimento de ponta por todo o Brasil.  

1) Massificação da educação científica infanto-juvenil por todo o território nacional  

O objetivo é proporcionar a 1 milhão de crianças, nos próximos 4 anos,  acesso a um programa de educação

científica  pública,  protagonista  e  cidadã  de  alto  nível.  Esse  programa  utilizará  o  método  científico  como

ferramenta pedagógica essencial, combinando a filosofia de vida de dois grandes brasileiros: Paulo Freire e

Alberto Santos-Dumont.  

Ao unir a educação como forma de alcançar a cidadania plena com a visão de que ciência se aprende e se faz

“pondo a mão na massa”, sugiro a criação do Programa Educação para Toda a Vida, do qual faria parte o

Programa Nacional de Educação Científica Alberto Santos -Dumont (veja abaixo). A porta de entrada se daria

nos serviços de pré-natal para as mães dos futuros alunos do programa. Após o nascimento, essas crianças

seriam atendidas no berçário e na creche, depois na escola de educação científica que os serviria dos 4-17

anos,  para que esses brasileiros e brasileiras possam desenvolver toda a sua potencialidade intelectual  e

criativa nas duas próximas décadas de suas vidas.  

O programa de educação científica seria implementado no turno oposto ao da escola pública regular, criando

um regime de educação em tempo integral  para crianças de 4-17 anos, por meio de parceria do governo

federal com governos estaduais e municipais. Cada unidade da rede de 
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universidades federais poderia ser responsável pela gestão de um núcleo do Programa Educação para Toda

Vida, voltado para a população do entorno de cada campus.  

O governo federal poderia ainda incentivar a participação da iniciativa privada, oferecendo estímulos fiscais e

tributários para as empresas que estabelecessem unidades de educação científica infanto-juvenil, ao longo do



território  nacional.  Por  exemplo,  o  novo centro  de pesquisas da Petrobras poderia  criar  uma das maiores

unidades do Educação para Toda Vida.  

2) Criação de centros nacionais de formação de professores de Ciência  

A implementação  do  Programa Educação para  Toda Vida  geraria  uma demanda inédita  para  professores

especializados  no  ensino  de  ciência  e  tecnologia.  Para  supri-la,  o  governo  federal  poderia  estabelecer  o

Programa Nacional de Educação Científica Alberto Santos -Dumont, que seria o responsável pela gestão dos

centros  nacionais  de  formação  de  professores  de  ciências,  espalhados  por  todo  território  nacional.  As

universidades federais, os Institutos Federais de Tecnologia (antigos CEFETs) e uma futura cadeia de Institutos

Brasileiros  de  Tecnologia  (veja  abaixo)  poderiam  estabelecer  programas  de  formação  de  professores  de

ciências e tecnologia em todo o país.  

Esses novos programas capacitariam uma nova geração de professores a ensinar conceitos fundamentais da

ciência, através de aulas práticas em laboratórios especializados, tecnologia da informação e utilização de

métodos,  processos  e  novas  ferramentas  para  investigação  científica.  Os  alunos  que  se  graduassem no

programa Educação para Toda Vida teriam capacitação, antes mesmo do ingresso na universidade, para se

integrar  ao  trabalho  de  laboratórios  de  pesquisa  profissionais,  tanto  públicos  como  privados,  através  do

Programa Nacional de Iniciação Científica e do Bolsa Ciência (veja abaixo).  

3) Criação da carreira de pesquisador científico em tempo integral nas universidades federais  

Seria em paralelo à tradicional carreira de docente. Ela nos permitiria recrutar uma nova geração de cientistas

que se dedicaria exclusivamente à pesquisa científica, com carga horária de aulas correspondente a 10% do

seu esforço total. Sem essa mudança não há como esperar que pesquisadores das universidades federais

possam dar o salto científico qualitativo necessário para o desenvolvimento da ciência de ponta do país.  

4) Criação de 16 Institutos Brasileiros de Tecnologia espalhados pelo país  

Eles serviriam para suprir  a demanda de engenheiros,  tecnólogos e cientistas de alto nível  e promover a

inclusão social  por  meio do desenvolvimento da indústria  brasileira  do conhecimento.  Atualmente o Brasil

apresenta um déficit imenso desses profissionais.  

Para sanar essa situação, o Brasil poderia reproduzir o modelo criado pela Índia, que, desde a década de

1950, construiu uma das melhores redes de formação de engenheiros e cientistas do mundo, constituída pela

cadeia de Institutos Indianos de Tecnologia.   

Para tanto, o governo federal deveria criar nos próximos oito anos uma rede de 16 Institutos Brasileiros de

Tecnologia (IBT) e espalhá-los em bolsões de miséria do território nacional, 
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especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Cada IBT poderia admitir até 5.000 alunos por ano.

5) Criação de 16 Cidades da Ciência  

Localizadas nas regiões com baixo índice de desenvolvimento humano, como o Vale do Ribeira, Jequitinhonha,

interior do Nordeste, Amazônia, as Cidades da Ciência ficariam no entorno dos novos IBTs.  

As Cidades da Ciência seriam, na prática, o componente final da nova cadeia de produção do conhecimento de

ponta no Brasil. Acopladas aos novos IBTs e à rede de universidades federais, criariam o ambiente necessário

para a transformação do conhecimento de ponta, gerado por cientistas brasileiros, em tecnologias e produtos

de alto valor agregado que dariam sustentação à indústria brasileira do conhecimento.  

Nas Cidades da Ciência seriam criadas e estabelecidas as grandes empresas do conhecimento nacional, onde

o potencial científico do povo brasileiro poderia se transformar em novas fontes de riqueza a serem aplicadas

na gênese de um sistema nacional autossustentável. Tal iniciativa permitiria a inserção do Brasil na era da



economia do conhecimento que dominará o século XXI.  

6) Criação de um arco contínuo de Unidades de Conservação e Pesquisa da Biosfera da Amazônia  

Esse verdadeiro cinturão de defesa, formado por um arco contínuo de Unidades de Conservação e Pesquisa

da Biosfera da Amazônia, seria disposto em paralelo ao chamado “Arco de Fogo”, formado em decorrência do

agronegócio  predatório  e  da indústria  madeireira  ilegal,  responsáveis  pelo  desmatamento da região.  Essa

iniciativa visa a fincar uma linha de defesa permanente contra o avanço do desmatamento ilegal, modificando a

estratégia  das  unidades  de  conservação  a  fim  de  colocá-las  a  serviço  de  um  Programa  Nacional  de

Mapeamento dos Biomas Brasileiros.  

Uma série  de  unidades de conservação poderia  ser  transformada em unidades híbridas.  Assim,  além da

conservação, poderiam incluir grandes projetos de pesquisa que possibilitem ao Brasil mapear a riqueza e a

magnitude dos serviços ecológicos e climáticos encontrados nos diversos biomas nacionais.  

Para incentivar  a participação de populações autóctones nesse esforço,  o governo federal  poderia criar  o

programa  Bolsa  Ciência  Cidadã.  Homens,  mulheres  e  adolescentes,  que  vivem na  floresta  amazônica  e

conhecem seus segredos melhor do que qualquer professor doutor, receberiam uma bolsa, similar ao bolsa

família, para integrarem as equipes de pesquisadores e responsáveis pela implementação das leis ambientais

na região. Esse exército de cidadãos, devotado à investigação científica e à proteção da Amazônia, mostraria

ao mundo o quão determinado o Brasil está em preservar uma das maiores maravilhas biológicas do planeta.  

Evidentemente tal iniciativa poderia ser replicada em outras áreas críticas, também ameaçadas pela indústria

predatória, como o Pantanal, a caatinga, o cerrado, a Mata Atlântica e os Pampas.     
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7) Criação de oito “Cidades Marítimas” ao longo da costa brasileira  

A descoberta do pré-sal demonstra claramente que uma das maiores fontes potenciais de riqueza futura da

sociedade brasileira reside no vasto e diverso bioma marítimo da nossa costa.  

Apesar disso, os esforços nacionais para estudo científico desse vasto ambiente são muito incipientes. Aqui

também o Brasil pode inovar de forma revolucionária. Em parceria com a Petrobras, o governo federal poderia

estabelecer, no limite das 350 milhas marinhas, oito plataformas voltadas para a pesquisa oceanográfica e

climática, visando ao mapeamento das riquezas no mar tropical brasileiro.  

Essas  verdadeiras  “Cidades  Marítimas”,  dispostas  a  cada  mil  quilômetros  da  costa  brasileira,  seriam

interligadas por serviço de transporte marítimo e aéreo (helicópteros) e se valeriam de incentivos à renascente

indústria  naval  brasileira,  para  o  desenvolvimento,  por  exemplo,  de  veículos  de  exploração  a  grandes

profundidades.  

Cada “Cidade Marítima” seria autossuficiente, contando com laboratórios, equipamentos e equipe própria de

pesquisadores. Tais edificações serviriam também como postos mais avançados de observação dos limites

marítimos do  Brasil.  Com o crescente  desenvolvimento  da  exploração do pré-sal,  essa rede de “Cidades

Marítimas”  poderia  assumir  papel  fundamental  na  defesa  da  nossa  soberania  marítima dentro  das  águas

territoriais.  

8) Retomada e Expansão do Programa Espacial Brasileiro  

Embora subestimado pela sociedade e a mídia brasileiras, o fortalecimento do programa espacial brasileiro

oferece outro exemplo emblemático de como o futuro do desenvolvimento científico no Brasil é questão de

soberania nacional.  

Dos países pertencentes ao BRIC, o Brasil é o que possui o mais tímido e subdesenvolvido programa espacial.

Apesar da sua situação geográfica altamente favorável, a Base de Alcântara não tem correspondido às altas



expectativas geradas com a sua construção.  

Essa situação é inaceitável, uma vez que, a longo prazo, pode levar o Brasil a uma dependência irreversível no

que tange a novas tecnologias e novas formas de comunicação, colocando a nossa soberania em risco. Dessa

forma, urge reativar os investimentos nessa área vital,  definir  novas e ambiciosas metas para o programa

espacial brasileiro e esclarecer o papel da sociedade civil na operação dos programas da Base de Alcântara,

cujo controle deveria estar nas mãos de uma equipe civil de pesquisadores e não das forças armadas.  

9) Criação de um Programa Nacional de Iniciação Científica  

Com a criação do Programa Educação para Toda Vida, seria necessário implementar novas ferramentas para

que os adolescentes egressos desses programas pudessem dar vazão a seus anseios de criação, invenção e

inovação  através  da  continuidade  do  processo  de  educação  científica,  mesmo  antes  do  ingresso  na

universidade e depois dele.  

Na  realidade,  é  extremamente  factível  que  grande  número  desses  jovens  possa  começar  a  contribuir

efetivamente para o processo de geração de conhecimento de ponta antes do ingresso na universidade. 
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O governo federal poderia criar um Programa Nacional de Iniciação Científica que leve ao estabelecimento de

1 milhão de Bolsas Ciência. Uma experiência preliminar desse programa já existe no CNPQ, através do recém-

criado programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Bastaria ampliá-lo e remover certas amarras

burocráticas que dificultam a sua implementação neste momento. Esse programa poderia também ser usado

pelo  governo  federal  para  eliminar  uma  porcentagem  significativa  (30%)  da  evasão  do  ensino  médio,

decorrente da necessidade dos alunos em contribuir para a renda familiar.  

Jovens de  talento  científico  reconhecido  deveriam também ter  a  opção  de  seguir  carreira  de  inventor  ou

pesquisador  sem  necessitar  de  doutorado  ou  outro  curso  de  pós-graduação.  Tal  alternativa  contribuiria

decisivamente para a diminuição do período de treinamento necessário para que talentos científicos pudessem

participar efetivamente do desenvolvimento científico do Brasil.  

10) Investimento de 4-5% do PIB em ações de ciência e tecnologia na próxima década  

Tendo proposto novas ações, é fundamental que essas sejam devidamente financiadas. Para tanto e, ainda,

para assegurar a ascensão da ciência brasileira aos patamares de excelência dos países líderes mundiais, o

governo brasileiro teria de tomar a decisão estratégica de destinar, nas próximas décadas, algo em torno de 4-

5% do PIB nacional à ciência e tecnologia.  

Em vários países, como os EUA, essa conta é dividida em partes iguais entre o poder público e privado. No

Brasil,  todavia,  não existem condições para que isso ocorra de imediato.  Dessa forma,  não restaria outra

alternativa ao governo federal senão assumir a responsabilidade desse investimento estratégico, usando novas

fontes de receita, como a gerada pela exploração do présal.  

11) Reorganização das agências federais de fomento à pesquisa  

Reformulação de normas de procedimento e processo para agilizar a distribuição eficiente de recursos ao

pesquisador e empreendedor científico, bem como criar um novo modelo de gestão e prestação de contas.  

A ciência e o cientista brasileiro não podem mais ser regidos pelas mesmas normas de 30-40 anos atrás,

utilizadas na prestação de contas de recursos públicos para construção de rodovias e hidrelétricas.  

Urge,  portanto,  reformular  completamente  todos  os  protocolos  de  cooperação  do  Ministério  da  Ciência  e

Tecnologia (MCT) com outros ministérios estratégicos para execução de projetos multiministeriais.  

Na lista de cooperação estratégica do MCT, incluem-se os ministérios da Educação, Saúde, Meio Ambiente,

Minas  e  Energia,  Indústria  e  Comércio,  Agricultura,  Defesa  e  Relações  Exteriores.  Normas  comuns  de



operação dos departamentos jurídicos e dos processos de prestação de contas devem ser produzidas entre o

MCT e esses ministérios, de sorte a incentivar a realização de projetos estratégicos interministerais, como o

Educação para Toda Vida.  
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O  cenário  atual  cria  inúmeros  empecilhos  para  ratificação  de  projetos  estratégicos  aprovados  no  mérito

científico  (o  principal  quesito),  mas  que,  via  de  regra,  passam  meses  e  até  anos  prisioneiros  dos

desconhecidos meandros e procedimentos conflitantes com que operam os diferentes departamentos jurídicos

dos diferentes ministérios.  

Urge eliminar tal barreira kafkaniana e transferir o poder de decisão, atualmente nas catacumbas jurídicas dos

ministérios onde volta e meia processos desaparecem, para as mãos dos gestores de ciência treinados para

implementar uma visão estratégica do projeto nacional de ciência e tecnologia.  

12) Criação de joint ventures para produção de insumos e materiais de consumo para prática científica dentro

do Brasil  

É’ fundamental investir numa redução verdadeira dos trâmites burocráticos “medievais” que ainda existem para

aquisição de materiais de consumo e equipamentos de pesquisa importados. Para tanto, é importante definir

políticas de incentivo ao estabelecimento de empresas nacionais dispostas a suprir o mercado nacional com

insumos e equipamentos científicos.  

13) Criação do Banco do Cérebro  

Um dos maiores gargalos para o crescimento da área de ciência e tecnologia no Brasil é a dificuldade que

cientistas e empreendedores científicos enfrentam para ter acesso ao capital  necessário para desenvolver

novas empresas baseadas na sua propriedade intelectual.  

Na maioria das vezes, esses inventores e microempreendedores científicos ficam à mercê da ação de venture

capitalists, que oferecem capital em troca de boa parte do controle acionário da empresa em que desejam

investir.  

Para reverter esse cenário, o governo federal poderia criar o Banco do Cérebro, uma instituição financeira

destinada  a  implementar  vários  mecanismos  financeiros  para  fomento  do  empreendedorismo  científico

nacional.  

Essas  ferramentas  financeiras  incluiriam  desde  programa  de  microcrédito  científico  até  formas  de

financiamento de novas empresas nacionais voltadas para produtos de alto valor agregado, fundamentais ao

desenvolvimento da ciência brasileira e da economia do conhecimento.  

Para isso, o governo federal deverá exigir que esses novos empreendimentos científicos sejam localizados

numa das novas Cidades da Ciência. Joint ventures entre empreendedores brasileiros e estrangeiros também

deverão ser estimuladas pelo Banco do Cérebro, seguindo o mesmo critério social.  

14) Ampliação e incentivo a bolsas de doutorado e pós-doutorado dentro e fora do Brasil  

À primeira vista pode parecer contraditório propor metas para o desenvolvimento da Ciência Tropical e, ao

mesmo tempo, reivindicar aumento significativo de bolsas de doutorado e pósdoutorado para alunos brasileiros

no exterior.  

Novamente, a proposta da Ciência Tropical é, antes de tudo, um nova proposta para o desenvolvimento de

excelência na prática da pesquisa e educação científica. Dessa forma, ela tem 
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de  incentivar  todas  as  formas  que  permitam  aos  melhores  e  mais  promissores  cientistas  brasileiros

complementarem sua formação fora do território nacional.  



Como bem disse a presidente-eleita Dilma Rousseff durante a campanha: “ O Brasil precisa de seus cientistas

porque eles iluminam o nosso país”.  

Pois  que  os  futuros  jovens  cientistas  brasileiros  tenham a  oportunidade  de  se  transformar  em genuínos

embaixadores da ciência brasileira e complementar seus estudos em universidades e institutos de pesquisa

estrangeiros, líderes em suas respectivas áreas.  

Esse processo de intercâmbio e “oxigenação” de idéias é essencial à prática da ciência de alto nível. Mesmo os

cientistas brasileiros que optarem por ficar no exterior depois desse e treinamento poderão trazer dividendos

fundamentais para o desenvolvimento da Ciência Tropical.  

15) Recrutamento de pesquisadores e professores estrangeiros dispostos a se radicar no Brasil  

Com a crise financeira, verdadeiros exércitos de cientistas americanos e europeus estarão procurando novas

posições nos próximos anos. Cabe ao Brasil tirar vantagem dessa situação e passar a ser um importador de

cérebros e não um exportador de talentos.  

Historicamente, a academia brasileira tem inúmeros exemplos excepcionais de pesquisadores estrangeiros de

alto nível que alavancaram grandes avanços científicos no Brasil. O Programa Brasileiro de Ciência Tropical só

teria a ganhar com uma política mais abrangente, audaciosa e sistêmica de importação de talentos.


