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ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Os cortes de verbas destinadas a pesquisas científicas são uma 

realidade no Brasil, especialmente em períodos de crise econômica, 

quando se tende a retirar investimentos de setores cujo retorno será 

percebido apenas a longo prazo. No entanto, em cenários como o 

de uma pandemia que assola o mundo todo, espera-se que os expe-

rimentos científicos apresentem resultados rápidos e eficazes. Nesses 

momentos em que vidas estão em risco, deposita-se muita esperança e 

confiança em uma área importante que, em geral, é pouco valorizada. 

Sobre esse assunto, confira os textos a seguir.

TEXTO 1 

Qual é a percepção sobre ciência no Brasil e 

no mundo?

Levantamento feito em mais de 140 países 

coletou dados sobre opinião e conhecimentos 

da população sobre o assunto

Os gráficos e mapas foram produzidos com dados compilados 

da pesquisa Gallup World Poll de 2018.

A VALORIZAÇÃO DA CIÊNCIA EM TEMPOS DE CRISE

GOMES, Lucas; SOUZA, Caroline; MAIA, Gabriel. “Qual é a percepção 

sobre ciência no Brasil e no mundo”. Nexo, 23 mar. 2020. Disponível 

em: <www.nexojornal.com.br/grafico/2020/03/23/Qual-%C3%A9-a-

percep%C3%A7%C3%A3o-sobre-ci%C3%AAncia-no-Brasil-e-no-mundo>. 

Acesso em: 19 maio 2020.

TEXTO 2 

Cortes e mais cortes: o que será da ciência e 

da pesquisa no Brasil?

Redução de investimentos na área da ciência 

ameaça pesquisas e coloca o trabalho de 

cientistas em xeque

O bioquímico Paulo Ivo Homem de Bittencourt Júnior, de 

56 anos, leciona há 30 anos na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), onde lidera o Laboratório de Fisiologia Celular. Jun-

to com uma equipe de pesquisadores, ele desenvolveu uma versão 

dotada de DNA sintético do LipoCardium, medicamento capaz de 

estimular a produção de uma proteína que auxilia na diminuição 

da gordura que se acumula nos vasos e nas artérias sanguíneas. Um 

feito e tanto.

Até então, além de carregar anticorpos que tinham de ser 

mantidos em geladeiras, algo que dificultava a comercialização em 
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farmácias, a droga tinha um custo anual estimado em 300.000 reais 

por paciente. Ao criar a alternativa sintética, a equipe da UFRGS es-

tabilizou o remédio a ponto de ser mantido em temperatura ambien-

te e barateou o custo, projetado para menos de 100 reais ao ano.

Em 2015, quando o laboratório estava no auge, empregan-

do 30 cientistas, Paulo conseguiu autorização para testar a desco-

berta em humanos. Como o remédio tem potencial para combater 

doen ças cardiovasculares, uma das que mais matam no Brasil e no 

mundo, a expectativa era grande. “Nossos estudos estimam que o 

LipoCardium poderia ajudar o SUS e o INSS a poupar cerca de 

90 bilhões de reais por ano em gastos com internações, tratamen-

tos e aposentadorias precoces ligadas a problemas cardiovascula-

res”, diz o pesquisador.

Mas os cortes nas agências financiadoras, que começaram 

no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (PT), seguiram na 

gestão de Michel Temer (MDB) e se acentuaram com Jair Bolsonaro 

(sem partido), travaram o andamento do processo. “Com 5 milhões 

de reais, seríamos capazes de realizar os testes em humanos. Mas 

está tudo parado por falta de verba.”

O laboratório conta hoje com apenas quatro cientistas: Pau-

lo [docente] , uma aluna de graduação fazendo iniciação científi-

ca, um mestrando e um doutorando, com bolsas de 400, 1.500 e 

2.200 reais, respectivamente. E não há previsão para que os testes se-

jam retomados. Sem recursos, professor, alunos e colegas já tiveram de 

tirar dinheiro do próprio bolso para pagar contas do laboratório.

Com oito aparelhos de ar condicionado quebrados por falta 

de manutenção, há sobrecarga nos motores e risco de incêndio. 

Um freezer que opera em temperaturas inferiores a –80 graus centí-

grados (aparelhos domésticos chegam a –20 graus) queimou, com-

prometendo o armazenamento de insumos sensíveis. “Ele preserva 

tecidos e materiais biológicos por até dez anos. Dentro dele há mais 

de 200.000 reais, tudo comprado com dinheiro público. E se perder-

mos isso? É mais do que rasgar dinheiro, é destruir as pesquisas de 

agora e do futuro”, lamenta Paulo.

A história é paradigmática e ilustra bem o que está acontecen-

do com a ciência e a pesquisa no Brasil. A área está imersa em um 

cenário de redução de investimentos. De acordo com o mais recente 

relatório Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

de 2018, o Brasil investiu 1,26% do PIB em pesquisa e desenvol-

vimento (P&D) em 2017, valor abaixo de Coreia do Sul (4,55%), 

Japão (3,21%), Alemanha (3%), Estados Unidos (2,79%) e China 

(2,15%) – países que lideram a corrida tecnológica. Mesmo para 

os padrões nacionais, o dispêndio é baixo: em 2015, por exemplo, 

investiu-se 1,34%.

O fato de os aportes estarem minguando compromete não só o 

desenvolvimento interno, com estagnação da inovação, como tam-

bém planos econômicos. Para entrar no clube da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil precisa 

investir, no mínimo, 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. [...]

NORTE, Diego Braga. “Cortes e mais cortes: o que será da ciência e da 

pesquisa no Brasil?”. Você S/A, 9 mar. 2020. Disponível em: <https://

vocesa.abril.com.br/carreira/cortes-bolsas-pesquisa-ciencia/>. 

Acesso em: 19 maio 2020.

TEXTO 3 

Ciência ganha credibilidade

Para uma das responsáveis por sequenciar o 

genoma do novo coronavírus, pandemia revela 

trabalho de cientistas

De modo geral, as pessoas não tinham muita ideia do que faz 

um cientista e a pandemia revelou nosso trabalho. Todos esperam 

por uma vacina para a COVID-19 e querem saber sobre tratamentos 

para a doença. Está nas mãos dos cientistas trazer essas soluções 

e respostas.

Empresários e governos investem demais em entretenimen-

to, como futebol, por exemplo. Mas podemos sobreviver sem fu-

tebol, não é essencial. Respirar, sim, é essencial. Pela legislação 

brasileira, cientista não é uma profissão regulamentada. Não temos 

direitos trabalhistas como carteira assinada, previdência, férias. É 

um trabalho pautado em contrato, com as agências de fomento.

Recebemos auxílio (bolsa de pesquisa), com dedicação exclusi-

va, sem possibilidade de outro vínculo empregatício. Um estudante 

de mestrado recebe R$ 1.500,00, e um de doutorado R$ 2.200,00 

na maior parte dos estados brasileiros. Hoje, a ciência é muito des-

valorizada. Quem escolhe essa profissão não faz isso pensando em 

dinheiro. Há dez anos faço ciência e não alcancei sucesso financeiro 

ainda. A gente se acostuma a ganhar pouco.

Viemos de um momento muito bom para a ciência, com inves-

timentos altos de governos anteriores. Fui fruto disso. Pude me es-

pecializar e estudar fora com o Ciência sem Fronteiras. Quando saí 

do Brasil, vi a facilidade de estudar ciência em outros lugares. Na 

Inglaterra, se um reagente acaba, você pega um novo e continua 

sua pesquisa. Aqui, você espera 45 dias para ter outro no estoque. 

Nesse tempo dá para escrever um artigo sobre o estudo. [...]

As mulheres também saem valorizadas no pós-crise. Não somos 

maioria na ciência, mas o papel feminino tem crescido, ganhado 

reconhecimento e visibilidade. Embora ainda haja muito preconceito 

na academia, nossa equipe é liderada por uma mulher. Ela promove 

todos que fazem parte do time. Isso tem a ver com reconhecimento 

e justiça. [...]

Tenho uma preocupação grande em relação à logística de 

distribuição da vacina, quando ela ficar pronta. A exemplo do que 

aconteceu com os equipamentos de proteção e respiradores, houve 

disputa entre países. Países com mais poder vão pensar primeiro em 

imunizar suas populações. Precisaríamos discutir sobre colaboração 

global para dar conta dessa demanda.

Outra discussão que veio à tona é sobre desacelerar. Acredito 

que no mundo pós-pandemia aproveitaremos a oportunidade de es-

tabelecer outra relação com a natureza. Ultrapassamos todos os li-

mites no uso de recursos naturais. Vimos que não é possível viver da 

forma como vivíamos. Por conta da COVID-19, pensamos em uma 

ameaça à vida a partir de um agente biológico. Mas o aquecimento 

global também é um risco iminente.

Ainda não tenho filhos. Mas se tiver, a educação deles será 

diferente da que eu tive, embora tenha o maior orgulho dela. O 

foco será no cuidado com o planeta. Isso deve ser tratado desde 
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muito cedo. Precisamos entender a natureza como uma manifesta-

ção sagrada. Se eu tiver filhos, vou ensinar a eles que é preciso se 

curvar em respeito à natureza. E que não há nada mais importante 

do que isso.

Jaqueline Goes de Jesus
É biomédica, mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Inves-
tigativa e Doutora em Patologia Humana e Experimental. É uma das 

responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus.

CASTRO, Mariana. “Ciência ganha credibilidade”. UOL, 15 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/o-

mundo-pos-covid-19-3---ciencia-e-saude-por-jaqueline-goes-de-jesus/>. 

Acesso em: 19 maio 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base na leitura da coletânea, de suas reflexões sobre o 

assunto e de seu repertório prévio, redija uma dissertação-argumen-

tativa sobre o tema A valorização da ciência em tempos de crise. 

Delimite um ponto de vista e procure sustentá-lo por meio de argu-

mentos consistentes e exemplos conectados a eles de modo coeso e 

coerente. Utilize a coletânea como estímulo às suas reflexões, mas 

evite copiar ou parafrasear trechos dela. Respeite a norma-padrão da 

língua portuguesa, dê um título ao seu texto e escreva no mínimo 25 

e no máximo 30 linhas.

Boa produção!

Professora Andressa Tiossi
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