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RESUMO 

Partindo da premissa de que há uma ideologia constitucionalmente adotada, que 

orienta o caminho para o atingimento dos objetivos trazidos pela Constituição da 

República de 1988, aborda-se a relação entre as políticas de ciência, tecnologia e 

inovação (CT&I) e a superação do subdesenvolvimento brasileiro. Por meio do 

método analítico-substancial, discute-se o papel do Estado nesse contexto, 

constando-se que o setor público tem a obrigação constitucional de conduzir e 

orientar o progresso científico e tecnológico de forma autônoma, soberana e focada 

nos desafios nacionais, a ser cumprida não só via planejamento, mas também por 

meio do orçamento. Especificamente quanto aos aspectos orçamentários e seus 

desdobramentos, é de se observar que a Emenda Constitucional n. 95/16, fruto do 

neoliberalismo de austeridade, ao instituir o Novo Regime Fiscal, cria virtuais 

limitações à concretização das obrigações constitucionais, na medida em que, como 

se admite como hipótese, a nova sistemática tem o potencial de constranger as 

despesas discricionárias do Poder Executivo Federal como forma de privilegiar os 

credores da dívida pública brasileira. Valendo-se de pesquisa bibliográfica e 

documental, bem como da análise de dados diversos, buscou-se investigar se e 

como, na prática, esse Teto de Gastos estaria afetando as políticas federais de 

CT&I, avaliando-se o histórico da política econômica federal de promoção e 

incentivo à ciência, à tecnologia e inovação e comparando os períodos não sujeitos 

ao Novo Regime Fiscal àqueles que estão submetidos à EC n. 95/16. Identificou-se 

que, em termos quantitativos, o Teto de Gastos cumpriu seu papel imediato e alterou 

o padrão de investimentos federais em CT&I, que apresentava trajetória crescente 

desde o início da série histórica avaliada (2000), acelerada entre 2008 e 2013, o que 

potencialmente aumentará a distância do Brasil para os países do centro global e 

reforçará nossa posição de dependência tecnológica. Com isso, pode-se dizer que a 

EC n. 95/16 contraria a ideologia constitucionalmente adotada e prejudica o 

atingimento do objetivo maior da Constituição da República de 1988, qual seja o da 

conquista do desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Ideologia constitucionalmente adotada. Novo Regime Fiscal. 

Desenvolvimento. Ciência, Tecnologia e Inovação. 



ABSTRACT 

Starting from the premise that there is a constitutionally adopted ideology, which 

guides the way to achieve the objectives brought by the 1988 Brazilian Constitution, 

the relationship between science, technology and innovation (ST&I) policies and the 

overcoming of Brazilian underdevelopment is addressed. Through the analytical-

substantive method, the role of the State in this context is discussed, noting that the 

public sector has the constitutional obligation to conduct and guide the scientific and 

technological progress in an autonomous, sovereign and focused on national 

challenges way, to be fulfilled not only via planning, but also through the budget. 

Specifically regarding the budgetary aspects and their unfoldings, it is worth noting 

that the Constitutional Amendment n. 95/16, fruit of neoliberal austerity, by instituting 

the New Fiscal Regime, creates virtual limitations to the realization of constitutional 

obligations, to the extent that, as it is admitted as hypothesis, the new system has the 

potential to constrain the discretionary spending of the Federal Executive Branch as 

a way to privilege the creditors of the Brazilian public debt. Making use of 

bibliographical and documental research, as well as the analysis of diverse data, it 

was sought to investigate if and how, in practice, this Expenditure Ceiling would be 

affecting the federal policies of ST&I, evaluating the history of the federal economic 

policy of promotion and incentive to science, technology and innovation and 

comparing the periods not subject to the New Fiscal Regime to those subject to the 

Constitutional Amendment n. 95/16. It was identified that, in quantitative terms, the 

Expenditure Ceiling has fulfilled its immediate role and has altered the pattern of 

federal investments in ST&I, which presented an increasing trajectory since the 

beginning of the evaluated historical series (2000), accelerated between 2008 and 

2013, which will potentially increase Brazil's distance to the countries of the global 

centre and reinforce our position of technological dependence. Thus, it can be said 

that the Constitutional Amendment n. 95/16 contradicts the constitutionally adopted 

ideology and undermines the achievement of the main objective of the 1988 

Constitution, which is the nation’s development. 

 

Keywords: Constitutionally adopted ideology. New Fiscal System. Development. 

Science, Technology and Innovation. 


