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H
istoricamente, as pesquisas no Brasil se encontram principal-
mente nas universidade públicas com investimentos do governo
e sem uma presença considerável da iniciativa privada. A im-

portância delas foi escancarada durante a pandemia da COVID-19
para o desenvolvimento de testes, remédios e vacinas. Além disso,
a interdisciplinaridade nas pesquisas se faz presente para discutir as
necessidades para gerenciar a pandemia. Contudo, uma questão im-
portante a levantar é se as pesquisas e a interdisciplinaridade serão
vistas após a pandemia como importantes ou cairão na mesmice de
antes.

No Brasil e em páıses em desenvolvimento, o baixo investimento em pes-
quisa em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) fazem com que a Ciência e
Tecnologia somente apareça para responder as demandas e não para se anteci-
par aos problemas que se tornarão comuns para a sociedade como a pandemia
do COVID-19 ou até as doenças endêmicas como a dengue, zika, chicungunha
e malária. Ainda, as decisões da saúde pública são tratadas com forte viés
poĺıtico e filosófico fazendo com que os critérios não se baseiam no número de
vidas salvas e sim na manutenção do poder.
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No webinário1 que participou com a Rede Covida, o ex-secretário de vi-
gilância sanitária Wanderson Kleber de Oliveira fez algumas pontuações in-
teressantes. A primeira delas diz respeito à necessidade de compreender que
a convivência com a COVID-19 será perene a semelhança do que ocorre com
outras śındromes gripais e isto mudará todos os procedimentos de vigilância
epidemiológica daqui para frente.

O outro ponto abordado pelo ex-secretário é que não há, até o momento,
uma definição clara, por padrões epidemiológicos e estat́ısticos, qual o momento
adequado de iniciar ou interromper as atividades não essenciais e, com isto, se
seguiu um padrão de nem um nem outro quanto ao funcionamento de lojas,
bares, restaurantes e academias como ocorrido na Europa. Devido a essas
incertezas, o padrão de avanço do v́ırus está sendo completamente aleatório
e diferente do ocorrido em outros páıses. As decisões dos gestores públicos
no ińıcio da pandemia consideraram quase que exclusivamente as questões
sanitárias e, com o passar do tempo, as questões econômicas começaram a ser
prioridade com a pressão do Governo Federal e dos empresários.

Com o decorrer da pandemia, os primeiros dados do Brasil e de Páıses
com forte economia começam a revelar uma forte queda no PIB. Além do
econômico, vem acrescentando a nova realidade, os problemas de natureza
pśıquica, o desenvolvimento de testes com baixo custo e eficiente, a busca de
remédios e vacinas, o conflito de interesse dos laboratórios farmacêuticos e
ainda o esgoto2!

É necessário apontar que a ciência está diante de uma oportunidade ı́mpar.
De um lado a sociedade espera, da maneira mais rápida e efetiva posśıvel, os
remédios e os procedimentos para a cura da COVID-19. De outro do lado,
seus métodos e resultados estão sendo expostos e debatidos a luz do dia e uma
diversidade enorme de áreas cient́ıficas tem sido chamada a debater o problema
comum com soluções integradas que está muito mais além do que encontrar
uma vacina. Se isto resultará numa compreensão melhor dos benef́ıcios da
interdisciplinaridade e no esforço conjunto dos campos da ciência, é algo a ser
visto e a ser demandado dos cientistas por toda a sociedade.

Entretanto, há um outro aspecto a ser destacado. Boa parte dos avanços
conseguidos nas últimas semanas no desenvolvimento de vacinas, medicamen-
tos e na compreensão da forma como a doença evolui, vem principalmente de
investimentos públicos e com parcerias de instituições privadas, mas com as

1O seminário está referenciado na seguinte matéria: Seminário com Wanderson Oliveira
2Veja, por exemplo: 1) SP começa testar vacina de Oxford 2) Pesquisadora do RS participa

de pesquisa com a Universidade de Plymouth; 3) Hemocentro inicia coleta de plasma
de pessoas curadas da Covid-19 para pesquisa sobre tratamento 4) Pesquisa que analisa
amostras de esgoto estima que mais de 50 mil pessoas estejam infectadas
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universidades públicas como protagonistas. Isto é uma caracteŕıstica do Bra-
sil e da falta de investimentos do setor privado o que torna o setor público
o responsável por uma boa parte deles. Chama-se, então, a atenção da soci-
edade para o fato de que o investimento em ciência, tecnologia e inovação é
necessário, é produtivo e, sobretudo, é eficiente. Disto dão prova os números
presentes nas matérias na nota de rodapé número 2.

Apenas para se ter uma ideia, em um levantamento simplificado, a cada
R$1,00 investido no ramo agŕıcola há um retorno ĺıquido de aproximadamente
R$0,40. Em contrapartida, as instituições de ensino superior apresentam re-
torno muito mais significativos. Há estudos internacionais citados em Raiher
(2017) que apontam um retorno de 2,0 nos valores de produção e 1,8 no de
emprego.

Ao se olhar a região oeste do Paraná, observa-se que esta tem um bom
ńıvel de vida comparado a média nacional com o ı́ndice de desenvolvimento
humando (IDH) ao redor de 0,70, ligeiramente superior à média do Paraguai
de 0,68 e inferior à da Argentina de 0,84. Isso faz com que estes páıses estejam
presos numa “armadilha da renda média” para a qual cooperam a geração e
a distribuição da renda e também os altos ı́ndices de mortalidade materno-
infantil, a escolarização, o analfabetismo e o saneamento básico. O apoio
ao sistema de universidades presente na região é um ponto importante para
sairmos da estagnação econômica já quantificada e projetada para os próximos
anos.

Por ter a preocupação de pensar na pandemia num contexto de impacto e de
desenvolvimento regional é preciso apontar que o apoio aos sistemas de ensino
e pesquisa existentes em uma região será um quesito fundamental para superar
a “armadilha da renda média” e melhorar os indicadores sociais. Porém, não se
deve esperar da ciência milagres, pois não se fará pesquisa de qualidade e com
bom impacto social sem que os cidadãos estejam alfabetizados, bem instrúıdos
e sadios. Uma visão de conjunto se faz necessária.
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