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RESUMO 

Nosso objetivo é o de trazer a discussão as possíveis articulações entre as Políticas de Ciência e Tecnologia 
(PCT) e as demandas da área da educação para Ciência e Tecnologia (CeT), considerando que o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) extinguiu a antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia 
para Inclusão Social criada em 2003, mantendo, no entanto, o Departamento de Políticas e Programas para 
Inclusão Social dentro da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. O suposto 
orientador é que CeT para o inclusão social se faz a partir das demandas da sociedade para qual essas políticas 
se voltam, e com a sua participação. Consideramos esse tema necessário tendo em vista o risco de desmonte 
das políticas de inclusão, de financiamento público às Universidades e à ciência e tecnologia no Brasil, colocando 
em risco a possibilidade de construção autodeterminada de um projeto de país. A comunidade acadêmica tem 
um papel histórico, em especial os cientistas sociais, na discussão de alternativas. Esse é o nosso objetivo ao 
apresentar esse texto. Para essa comunicação retomamos texto anterior no qual apontamos as demandas da 
área de educação para a PCT, considerando informações obtidas nos sites da ANPED e Capes e as PCT levadas 
a cabo pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), para o período 2010-2014, quando 
analisamos as articulações e conflitos entre elas. Essas informações foram atualizadas para o período 2015-
2017 do pós golpe que destituiu o Governo de Dilma Rousseff.  Além disso agregaram-se informações sobre 
CeT para inclusão social, que foram coletadas durante a realização da pesquisa em andamento "Ciência para 
Inclusão Social. Uma pesquisa sobre as possibilidades de formação para uma apropriação autodeterminada da 
ciência e da tecnologia, nas Universidades". Dessa forma, a metodologia incluiu a análise de legislação e 
documentos, além de depoimentos de pesquisadores entrevistados. O texto articula PCT e Políticas de Ensino 
Superior (PES). Inicia-se apresentando as PES que ampliaram o acesso ao ensino superior no Brasil e 
estimularam a relação da universidade com a sociedade. Em seguida apresentam-se as demandas da área da 
educação para as PCT. A conclusão indica que a produção e a difusão de conhecimentos científicos e 
tecnológicos para a inclusão social não pode ser determinada somente a partir do campo científico strictu senso, 
exigindo, ao contrário, a participação organizada da sociedade civil. Mas, no Brasil as PCT tem se realizado 
dentro do modelo linear, quer dizer: da universidade (dos acadêmicos), para a sociedade. Outro agravante é que 
com o aprofundamento das contrarreformas, especialmente no pós-golpe, ampliam-se os processos de 
centralização nas PCT e nas PES, de privatização da universidade e da produção e divulgação do conhecimento 
o que representa sérios riscos para a realização da CeT na relação com as classes populares. Esta relação, a 
valorização da pesquisa e da extensão e das políticas públicas que as sustentam são fundamentais e necessitam 
serem mantidas e ampliadas.  
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Políticas de ensino superior. 

Nosso objetivo é o de trazer a discussão as possíveis articulações entre as Políticas de 

Ciência e Tecnologia (PCT) e as demandas da área da educação para Ciência e Tecnologia 

(CeT), considerando que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 

(MCTIC) extinguiu a antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS) 

                                                           
1 Esta proposta tem como base pesquisa realizada com financiamento FAPESP, intitulada "Ciência para Inclusão Social. Uma 

pesquisa sobre as possibilidades de formação para uma apropriação autodeterminada da ciência e da tecnologia, nas 

Universidades". 
2 Doutora em Educação: História e Filosofia. Universidade Católica de Santos - Programa de Pós Graduação em Educação 
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criada em 2003, mantendo, no entanto, o Departamento de Políticas e Programas para 

Inclusão Social dentro da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento. O suposto orientador deste texto é que CeT para o inclusão social se faz a 

partir das demandas da sociedade para qual essas políticas se voltam, e com a sua 

participação.  

A educação tem sido apontada nos documentos de Política de Ciência e Tecnologia 

(PCT) como área estratégica para o desenvolvimento científico e tecnológico. A educação de 

qualidade é aspecto importante para a difusão e popularização da ciência e da tecnologia, 

para o quê a escola pode contribuir ao formar os alunos por meio de uma cultura científica. 

Essas convergências são apenas uma ponta da grande complexidade que envolve tanto as 

PCT, como as políticas educacionais. Com o objetivo de identificar com certa clareza esta 

relação entre a área da educação e as PCT, realizamos em dois momentos distintos uma 

pesquisa exploratória nos sites da ANPED, da Capes e do MCTIC buscando identificar as 

demandas da área da educação quanto à PCT. 

Em 2014 identificamos uma articulação crítica e, no cenário atual, a ruptura. Mas, a 

PCT, a produção e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos não pode ser 

determinada somente a partir do campo científico strictu senso, exigindo, ao contrário, a 

participação organizada da sociedade civil. Discutimos então a ideia da necessidade da 

participação das classes populares, induzindo políticas intersetoriais de educação e de CeT 

na perspectiva da resistência necessária, especialmente se desenhada coletivamente. Outra 

instituição fundamental nesse processo é a universidade, que no Brasil é o lugar privilegiado 

para realização de CeT, assim como de desenvolvimento de projetos envolvendo setores das 

classes populares.  

Durante a primeira década do século XXI, ampliaram-se as vagas no ensino superior 

público e privado, assim como houve um esforço para incluir nesse nível de ensino, grupos 

historicamente excluídos, resultados da criação da Lei de Cotas (Lei nº 12.711, de 29 de 

agosto de 2012), do Programa Universidade Para Todos (PROUNI - Lei nº11.096, de 13 de 

janeiro de 2005) e do REUNI (Decreto 6096 de 24 de abril de 2007). Além disso, e apesar do 

produtivismo e da privatização, no início do século XXI houve a criação de políticas públicas 

de ciência e tecnologia com vistas à aproximar Universidade e Sociedade, a partir das 
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necessidades da população. Em 2007 foi criada na avaliação da pós-graduação, o quesito 

Inserção Social como mais um indicador da qualidade dos programas, que sugere um 

componente de articulação com a extensão. No campo das políticas de ciência, tecnologia e 

extensão vale destacar também a criação do Programa Pró-Extensão (PROEXT) e da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS), ambos em 2003. O 

aprofundamento das contra reformas ameaçam severamente tanto esse conjunto de políticas 

públicas, como os seus resultados.  

Apesar de o princípio da intersetorialidade ser reconhecidamente uma expressão das 

contrarreformas no campo das políticas sociais como mecanismo de desresponsabilização do 

Estado e como resposta "questão social", no cenário atual de retrocesso torna-se, 

contraditoriamente, um princípio a ser defendido3 visando alguns princípios, entre eles, o da 

participação. 

Situações limites como a atual cobram ação. Em tempos e espaços marcados pela 

necessidade de sobrevivência, a desarticulação das condições de vida impulsionam a ação 

por direitos. Pautar-se em práticas democráticas, de respeito aos diversos conhecimentos e à 

população historicamente excluída, e na perspectiva de outro projeto societário exige pensar 

e fazer PCT o desenvolvimento sustentável, voltado para os seres humanos e a natureza, o 

conhecimento como fator desse desenvolvimento deve ser defendido e praticado como bem 

público, compartilhado e acessível a todos, o que exige uma educação pública de qualidade 

desde a educação básica até a universidade, a despeito e se contrapondo  aos reducionismos 

impostos pelos processos privatizantes da educação, do conhecimento e da Universidade. 
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MONFREDINI, Ivanise. A Políticas de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social e a relação 
com as demandas da área de educação In: Psicologia escolar e educacional: percursos, 
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