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É domingo. Marcia visita a avó paterna e, depois de participarem da missa, estão as duas entretidas na 
oficina de costura. A avó mostra com uma pitadinha de orgulho a máquina de costura moderna que havia
comprado. Elas ficam encantadas com as novas tecnologias do equipamento. As duas conversam 
animadamente rodeadas de revistas de moda, algumas inclusive internacionais. Costureira profissional a
avó de Marcia acreditava em se manter informada das novas tendências. A menina observava que a avó
vivia de forma espartana. Logo, não conseguia compreender o porquê de comprar uma nova máquina e 
de ter tantas revistas caras. Afinal, com o dinheiro investido no equipamento novo e nas revistas a avó 
poderia comprar coisas bonitas ou que trouxessem mais conforto. A avó, que sempre trabalhou para se 
sustentar, explicou para a menina que a nova tecnologia permitiria  fazer vestidos de melhor qualidade e 
de forma mais rápida, ampliando a produção. As revistas traziam novas ideias para criar roupas 
ajudando a manter e ampliar o número de freguesas. Investir era fundamental não somente para a 
subsistência do negócio, mas para ampliá-lo e qualificá-lo. Aí residia o segredo para alcançar a almejada
melhoria na qualidade de vida.

Países são mais complexos do que a pequena oficina de costura da avó da Marcia. No entanto, há 
interseccionalidades entre o fazer da pessoa que produz em pequena escala e conduzir o 
desenvolvimento de uma nação. Ao longo da história muitos países atravessaram crises, com  parte de 
sua população passando fome. Só para citar um exemplo, a Suécia no início do século XIX era 
basicamente agrícola, crescia pouco e, diferentemente de outros países europeus, ainda não havia se 
apropriado da revolução industrial. A partir da metade do século XIX através de uma série de medidas 
políticas, econômicas e estruturais o país começou a crescer. O produto interno bruto per capita do país 
de 1850 a 1950 cresce por um fator de cinco e este crescimento se acentua nas próximas décadas  [1]. 
Qual o segredo do crescimento econômico da Suécia? Um elemento crucial para a Suécia vencer a crise
foi criar e manter uma política de investimento regular e ininterrupto em educação, ciência e tecnologia 
viabilizada por um ambiente de segurança  política institucional.

O Brasil atravessa uma crise estrutural e civilizatória. Crises são desafiadoras, mas também 
oportunidades para desenvolvimento. Este foi o caso da Suécia do final do século XIX, mas infelizmente 
este não tem sido o caso do Brasil. Nos últimos anos o governo  têm diminuído o seu investimento em 
ciência e tecnologia, mesmo possuindo recursos para tanto advindos de um fundo específico, o FNDCT (
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) [2]. O decréscimo do orçamento em 
ciência, tecnologia e inovação  tem sido a única política regular e ininterrupta federal. Consequências da 
falta de investimento são o desmonte da estrutura de pesquisa,  a evasão de pesquisadores e 
pesquisadoras e a diminuição na formação de recursos humanos de pós-graduação, força de trabalho 
fundamental para uma saída da crise. Em 2022, justamente quando instrumentos para a saída da crise 
econômica precisam ser fortalecidos, o governo federal protagoniza um novo corte de 2,5 bilhões no 
orçamento do MCTI levando para a UTI a ciência brasileira que já estava muito enfraquecida. Como a 
avó de Marcia precisamos investir em ciência  e tecnologia para a melhoria da qualidade de vida de 
nossa nação.

É chegada a hora da educação e do conhecimento se tornarem protagonistas do desenvolvimento do 
Brasil.
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