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Graduado em Engenharia 
Elétrica pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-Minas), mestre pela 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e doutor em Inteli-
gência Artifi cial Aplicada à Educação 
pela Universidade de Huddersfi eld, 
situada em cidade homônima na 
região norte da Inglaterra, próxima 
a Manchester, o mineiro Mario Neto 
Borges, empossado em outubro na 
presidência do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), pode não ser 
um nome conhecido nacionalmente. 
Mas o que não falta ao novo titular do 
posto é experiência naquilo que essa 
agência do governo federal tem como 
sua principal missão: fomentar a ci-
ência, tecnologia e inovação (CT&I). 
Ex-presidente da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig) entre os anos de 
2008 e 2013, ele ocupou, em seguida, 
a presidência do Conselho Nacional 
das Fundações Estaduais de Amparo 
à Pesquisa (Confap), de 2009 a 2013. 
Assim, acumulou ampla experiência 
na gestão de recursos na área da 
CT&I. Obstinado pelo trabalho, do 
tipo que não deixa para amanhã o que 
pode ser discutido hoje, Neto Borges 
não hesitou em aceitar o convite para 
o cargo, mesmo num momento em 
que o País atravessa grave depressão 
econômica e os recursos destinados 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), 
ao qual o CNPq está vinculado, já 
sofreram cortes. “É nos momentos 
de crise que podemos usar a expe-
riência acumulada e conhecimento 

Mario Neto Borges: “A pesquisa em C,T&I é um 
importante componente para o desenvolvimento não só 
econômico, mas também, e, principalmente, social e cultural”

Paul Jürgens
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adquirido para fazer a diferença”, diz, 
confi ante, esse professor associado e 
pesquisador da Universidade Federal 
de São João Del Rei (UFSJ). Confi ra 
a entrevista: 

Rio Pesquisa – A crise fiscal no âm-
bito federal praticamente pôs fim a 
um dos projetos mais ambiciosos 
do governo destituído, mais cedo, 
este ano, o Ciência sem Frontei-
ras. Outro projeto bastante caro à 
comunidade científica, os Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia, 
parece igualmente ameaçado com o 
contingenciamento de recursos para 
a pesquisa. Como o senhor avalia 
essas duas iniciativas e quais serão 
as prioridades do Conselho nesse 
momento difícil por que passa a 
economia brasileira e o orçamento 
federal?

Mario Neto Borges – O Programa 
dos Institutos Nacionais de Ciência 
e Tecnologia – INCTs, foi conside-
rado um dos projetos prioritários 
da Presidência da República após a 
mudança de comando do Governo 
Federal, em agosto passado. Dessa 
forma, foram alocados recursos fe-
derais que garantiram, junto ao aporte 
feito por 17 Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesquisa – FAPs, o 
fi nanciamento ainda em 2016 de 101 
projetos recomendados. Trata-se do 
maior programa de apoio à pesquisa 
no Brasil pelas suas características 
de qualidade e de articulação entre 
pesquisadores e instituições, entre 
outras. Por essas razões, foi priorizado 
também pelo MCTIC e pelo CNPq. 
Não por outra razão, seu resultado 
foi anunciado no Palácio do Planal-
to, em novembro, durante a reunião 
do Conselho Nacional de Ciência e 
Tecnologia que, naquela ocasião, foi 
reinstalado pelo Presidente da Repú-
blica. Foram investimentos da ordem 
de R$ 630 milhões que asseguraram 
a continuidade deste importante pro-
grama. Estamos agora trabalhando 
na busca de novos parceiros: outros 
ministérios, empresas e parceiros 
internacionais para aumentarmos o 

número de projetos fi nanciados. O 
Ciência sem Fronteiras, com todas 
suas qualidades e defeitos, certamente 
precisa ser remodelado e aperfeiçoado 
em aspectos como a fonte de recursos, 
o papel de cada instituição fi nancia-
dora e as etapas de planejamento de 
médio e longo prazo. Baseado apenas 
em metas quantitativas e sem fonte 
adequada de fi nanciamento, ele não 
poderia continuar, pois estava prejudi-
cando outros programas importantes 
do CNPq. Teremos ainda, como prio-
ridade, a regularidade dos importantes 
programas do CNPq, assim como uma 
dinamização da internacionalização e 
da inovação. 

A Academia Brasileira de Ciências 
acaba de completar 100 anos, 
mas a maior parte da população 

ainda parece desconhecer o papel, 
central, dos investimentos em CT&I 
para assegurar o desenvolvimento 
econômico e social das nações. A 
Divulgação Científica passou por 
altos e baixos ao longo das últimas 
décadas e hoje a informação está 
cada vez mais fragmentada na In-
ternet. Como dar visibilidade a um 
tema tão importante na formação 
cidadã?

Sem dúvida, houve altos e baixos para 
a Divulgação Científi ca no contexto 
que temos vivenciado em C,T&I nos 
últimos anos. Infelizmente, como 
você afi rma, a C,T&I ainda não é um 
valor para a sociedade brasileira e, 
por isso, também não valorizada pe-
los políticos e governantes, com raras 
e honrosas exceções. Dar visibilidade 
para este tema é uma tarefa hercúlea 

Mario Neto Borges (à dir.), ao lado do ministro Gilberto Kassab, durante solenidade de...
da Fundação Conrado Wessel (FCW), para concessão do tradicional Prêmio Almirante... 

Foto: Fundação Conrado Wessel
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que tem tido pouco resultado numa 
realidade brasileira em que outros te-
mas são mais próximos e valorizados 
pelo público em geral. Acredito muito 
em um trabalho de médio e longo 
prazo a ser feito com as crianças e 
jovens, procurando despertá-los para 
estes temas, que são interessantes e 
curiosos. Isso pode se dar por uma 
mudança de cultura nas escolas onde 
a educação científi ca precisa ter mais 
espaço, com mais alternativas como 
museus interativos, feiras e semanas 
de ciência. 

De acordo com dados da edição de 
2015 do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (Pisa, na 
sigla em inglês), divulgados no início 
de dezembro, o País mais uma vez 
teve desempenho decepcionante. 

O programa trouxe, por outro lado, 
uma revelação surpreendente: 40% 
dos estudantes do País afirmam que 
querem seguir carreiras ligadas à 
Ciência e à Tecnologia, taxa, inclu-
sive, maior do que a encontrada nos 
países da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico). No desempenho dos 
alunos em Ciências, no entanto, o 
País ficou em 63º lugar, de um total 
de 70 países. O que fazer para re-
verter essa realidade?

Esta pesquisa demonstra mais uma 
vez dois aspectos importantes. O pri-
meiro, como já manifestei na questão 
anterior, é uma constatação de que as 
crianças e jovens são naturalmente 
curiosos e criativos – o que precisa 
ser feito é desenvolver formas de 
incentivá-los ainda mais e fazer a 
ciência e experimentos científi cos 
constarem das atividades pedagógi-
cas no ensino fundamental e médio. 
O segundo, lamentavelmente, mostra 
que a educação básica e o ensino mé-
dio no Brasil, novamente com raras e 
honrosas exceções, não aborda estas 
questões adequadamente. É preciso 
uma política robusta e consistente 
de longo prazo com projeto, recursos 
e gestão adequada para – no prazo, 
vamos dizer, de 30 anos – reverter 
essa realidade. A política da pós-gra-
duação, que é um sucesso reconhe-
cido nacional e internacionalmente, 
demonstrou que isso é possível. Por 
que não fazer o mesmo na educação 
básica e na graduação?

Um número cada vez mais impor-
tante de gestores da área da CT&I 
tem reafirmado que um dos princi-
pais desafios para o País é manter 
o crescimento da pesquisa científica, 
mas integrando-a ao setor produti-
vo, a fim de traduzir a Ciência em 
progresso e inovação para a indús-
tria. O senhor concorda com essa 
avaliação?

Concordo plenamente. Os indicado-
res mostram que o Brasil vai bem na 
ciência, mas vai mal na tecnologia e 
na inovação. É muito importante que 
continuemos a fomentar a ciência 

básica que amplia as fronteiras do co-
nhecimento. Mas, ao mesmo tempo, 
precisamos fazer estes conhecimen-
tos se transformarem em tecnologia e 
inovação gerando riqueza que possa 
tornar o País mais competitivo no 
cenário internacional com uma forte 
indústria de base tecnológica com 
perfi l inovador. Só assim o País vai 
ser capaz de agregar mais valor às 
nossas riquezas naturais e crescer 
de forma sustentável e duradoura, 
gerando prosperidade, empregos e 
qualidade de vida para a sociedade. 

No final de outubro, órgãos como 
o CNPq e a Finep estiveram ame-
açados de sofrer o que foi, então, 
chamado de “rebaixamento” na es-
cala de prioridades e no próprio or-
ganograma do MCTIC [A presidente 
da SBPC, Helena Nader, chegou a 
lembrar que o CNPq existia antes 
mesmo da criação do ministério]. 
O que ficou acertado ao fim desse 
episódio e o que o MCTIC almejava 
com essas mudanças?

Esta foi uma proposta de reorganizar 
o Ministério dentro da perspectiva de 
redução de ministérios e cargos no 
momento da mudança do Governo 
Federal. No entanto ao perceber a 
natureza do CNPq como a principal 
agência de fomento à pesquisa no 
País, o ministro Kassab, alertado que 
foi por várias entidades científi cas 
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...assinatura de parceria com representantes 
...Álvaro Alberto, assim chamado desde 1986

‘É preciso que 
o conhecimento 
gerado pela 
pesquisa se 
transforme em 
tecnologia e 
inovação, capaz de 
gerar riqueza que 
torne o País
mais competitivo’
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como a SBPC, ABC e o Confap, 
entendeu que tal proposta não estava 
adequada e – na verdade – ela não foi 
implementada. Tanto o CNPq quanto 
a Finep têm tido acesso direto com o 
ministro e despachamos regularmen-
te. O Decreto que trata desta proposta 
será alterado, neste aspecto, no início 
de 2017. 

O que motiva um pesquisador reco-
nhecido, com uma carreira consoli-
dada e com ampla experiência na 
gestão de recursos na área da CT&I, 
a assumir um cargo num momento 
em que País atravessa uma crise 
apontada como sem precedentes na 
história recente?

O desafi o de poder contribuir para 
que C,T&I possa vir a ser um valor 
para a sociedade brasileira. Só assim 
poderemos desenvolver o País de 
forma sustentável e competitiva. É 
nos momentos de crise que pode-
mos usar a experiência acumulada 
e conhecimento adquirido para 
fazer a diferença. Certamente, pude 
identifi car algumas possibilidades de 
alianças nacionais e internacionais 
que, bem administradas, ajudariam 
a C,T&I a ser reconhecida como um 
dos pilares para este desenvolvimento 
com geração de riqueza e oportunida-

des. Ainda não posso dizer que estou 
completamente otimista, mas já vejo 
perspectivas positivas neste cenário. 

A política de oferta de bolsas é 
uma das formas de remuneração 
do pesquisador. Ao longo dos anos 
tem sido uma das modalidades de 
remuneração mais desrespeitadas e 
desvalorizadas pelas administrações 
públicas. Embora quase sempre se 
exija a dedicação exclusiva e sendo 
para muitos a única forma de sub-
sistência, ainda assim elas sofrem, 
frequentemente, atrasos de paga-
mentos ou ainda a sua interrupção. 
O que fazer para valorizar os pro-
fissionais de CT&I?  

É preciso destacar que as agências 
de fomento, tanto federais como 
estaduais, sempre priorizaram o 
pagamento de bolsas nos momentos 
de crise fi nanceira. Muitas vezes, 
como agora, as crises são muito 
profundas e afetam as concessões 
de bolsas – não deveriam. Temos 
que aperfeiçoar o sistema no sentido 
de revigorar a concessão de bolsas 
desde a iniciação científi ca júnior 
até o pós-doutorado – cada agência 
fazendo sua parte. Além das bolsas 
ajudarem a manter os quadros neces-
sários para termos uma pesquisa de 
qualidade, elas também são respon-

sáveis por despertar e apontar talen-
tos criativos, que são os cientistas 
em formação que ajudarão o País a 
encontrar soluções inteligentes para 
os problemas nacionais. No fi nal do 
ano, no CNPq, uma das primeiras de-
cisões que tomamos foi de recompor 
as cotas de bolsas de pesquisadores 
e de iniciação científi ca. 

O mundo nunca contou com tantas 
conquistas científicas e financeiras 
como hoje. De que maneira a Ciên-
cia, que às vezes parece fria, metó-
dica, racional, pode contribuir para 
devolver um pouco mais de solida-
riedade à sociedade, contribuindo 
para diminuir a desigualdade social 
que parece se aprofundar em um 
grande número de países?

A C,T&I tem um valor crucial na 
vida das pessoas. Foi responsável 
nas últimas décadas pelo aumento da 
expectativa de vida, pela melhoria da 
qualidade de vida e pela produção de 
alimentos que pode evitar a fome no 
planeta. Foi responsável pela geração 
de energia para as atividades huma-
nas, pela mobilidade cada vez mais 
segura e rápida entre os povos, por 
uma facilidade de comunicação nun-
ca imaginada há poucos anos. Isso 
para fi car em poucos e importantes 
exemplos do que a ciência é capaz de 
fazer para que tenhamos uma socie-
dade com mais riqueza, oportunida-
des e o bem-estar social. Os políticos 
e governantes, assim como a própria 
população, precisam entender isso, 
e, assim, valorizar a C,T&I como 
um importante componente para o 
desenvolvimento não só econômico, 
mas também e, principalmente, social 
e cultural. 

Como presidente da Fapemig e do 
Confap, o senhor teve a oportuni-
dade de acompanhar as atividades 
de fomento do CNPq em tempos 
recentes. Como evoluíram, ao longo 
dos anos, as parcerias do Conselho 
com as FAPs? Na sua opinião, de 
que maneira essa colaboração entre 
o CNPq e as fundações poderia ser 
incrementada?

Mario Neto Borges posa na companhia de duas contempladas no Prêmio Mercosul de 
Ciência e Tecnologia, em cerimônia realizada em dezembro, no Salão Nobre do MCTIC

Foto: CNPq

ENTREVISTA



Rio Pesquisa - nº 37 - Ano IX | 39

As parcerias do CNPq com as FAPs 
começaram de forma institucio-
nalizadas em 2003 e 2004 com os 
programas Pronex [Programa de 
Apoio a Núcleos de Excelência], e 
PPP [Programa Primeiros Projetos]. 
Em 2006 as FAPs se organizaram em 
um Conselho Nacional, o Confap, 
que passou a discutir e ampliar esta 
parceria não só nas diferentes moda-
lidades, mas também levando estes 
programas a praticamente todos os 
Estados brasileiros. Em 2008, com o 
Programa INCTs e, em 2010, com a 
4ª Conferência Nacional de C,T&I, 
esta parceria foi muito ampliada e o 
número de projetos em colaboração 
aumentou muito. Hoje, são em torno 
de dez programas. Existe espaço 
para incrementar a colaboração em 
alguns aspectos importantes como a 
redução da burocracia, o que espera-
mos conseguir com a publicação do 
regulamento do novo Marco Legal. 
Outro aspecto que pode ser incre-
mentado é uma maior aproximação 
entre as agências – FAPs e CNPq –, 
com a existência de uma Comissão 
Conjunta para tratar dos assuntos 
de interesse comum. Certamente, 

ampliar os recursos de ambos os 
lados também é muito importante e 
trará muitos benefícios para a ciência 
brasileira.

Em 20 anos, saltamos da 24ª posi-
ção no ranking da produção cientí-
fica no planeta para a 13ª posição. 
O que você atribui ao fato de que, 
apesar disso, até aqui somente 
conseguimos uma medalha Fields 
e nenhum Nobel. O que seria pre-
ciso para garantir essa láurea para 
o País?

Este fato se deve a políticas de longo 
prazo em investimentos relativa-
mente perenes na pesquisa e na pós-
-graduação, assegurados pelas duas 
agências federais: CNPq e Capes 
[Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior]. Essa 
é uma importante conquista nacional 
que demonstra que políticas de Es-
tado – de longo prazo – são capazes 
de mudar a realidade vigente. No 
entanto, este avanço fi cou, até ago-
ra, focado na quantidade de artigos 
produzidos mais do que na qualidade. 
A qualidade da produção científi ca 
nacional tem sido um cuidado que se 
vem tomando mais recentemente, e, 
certamente, poderá não só produzir 
uma ciência de maior impacto, mas 
também nos levar à conquista de 
algum Prêmio Nobel. Outro fator 
que ainda nos deixa em desvantagem 
é a, ainda pequena, produção com 
parceiros internacionais. Nota-se que, 
muitas vezes, o mesmo Prêmio Nobel 
é concedido a cientistas de diferentes 
países que trabalharam em projetos 
colaborativos. Portanto, o foco na 
qualidade da produção, assim como 
a internacionalização, são fatores que 
precisam estar presentes para garan-
tir a conquista do primeiro Prêmio 
Nobel brasileiro. Tendo dito isso, é 
importante ressaltar que a Medalha 
Fields é uma grande conquista – é 
o Nobel da Matemática, podemos 
dizer, sendo resultado de um trabalho 
extraordinário de longo prazo que 
vem sendo feito no Impa [Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada]. 
Isso reforça a tese de que em ciência 
é essencial ter investimentos robus-
tos, perenes e política de Estado de 
longo prazo.

Mario Neto Borges (C) participa, na sede 
do CNPq, da solenidade de abertura do 
seminário Oportunidades e desafi os para a 
manufatura avançada no Brasil
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‘A C,T&I tem um 
valor crucial na 
vida das pessoas. 
Foi responsável nas 
últimas décadas 
pelo aumento da 
expectativa de vida, 
pela melhoria da 
qualidade de vida’
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