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RESUMO 
 

As origens sociohistóricas, contextos e contradições do interesse público de representantes do 
Estado brasileiro em torno das inovações ambientais é o objeto de estudo dessa pesquisa. O 
objetivo foi identificar e caracterizar contextos e contradições, encontrados nos diferentes 
modos de organização política do Estado brasileiro, desde a transferência da Coroa Portuguesa 
ao Brasil até a República, quanto a relação estabelecida pelas Instituições de Estado entre meio 
ambiente, desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse sentido, foi analisado o interesse 
público de representantes do Estado brasileiro, governantes e intelectuais de Estado, em torno 
das inovações ambientais, a partir da institucionalização da ciência e da tecnologia no território 
nacional. A abordagem crítica de pesquisa e método dialético foram escolhidos para o 
desenvolvimento da pesquisa. A BATEIA – dispositivo de análise dialética foi o principal 
instrumento utilizado na coleta e análise das informações. Os resultados obtidos apontam para: 
(1) a centralidade da presença constante do Estado na definição de interesse econômico de 
extração de recursos naturais brasileiros. É possível afirmar que (2) as Instituições de Estado e 
os intelectuais de Estado, desde a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, estabeleceram 
conflitos de interesse no que se refere à ciência e desenvolvimento, considerando a questão 
ambiental e as tecnologias dela decorrentes de modo secundário. (3) O desenvolvimento de 
produtos de ciência ainda se mantêm ligados ao campo das ciências da saúde (epidemiologia, 
sobretudo). Outro fator relevante é que, (4) o  interesse de representantes públicos do poder 
político brasileiro contemporâneo, em torno às inovações ambientais, é caracterizado: (a) por 
meio da influência partidária na definição de agenda à inovação ambiental dado pela ocupação 
de cargos e funções ministeriais, destacando-se, o MDB[28, 5%] e PSDB[14,2%], em comparação 
ao PT, PCdoB e PSD[4,1%]; (b) pela concentração no eixo sul-sudeste do país[85,7%] na 
distribuição de representatividade regional de origem dos ocupantes dos cargos de Ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); (c) pela manutenção de carreiras 
ligadas à Instituição de Estado, tendo destaque a carreira de político[30%], engenheiro e 
advogado[14%], respectivamente, quanto ao perfil profissiográfico dos ocupantes do MCTIC.  
Por fim, identificou-se a frágil estruturação de sistemas de gestão da inovação ambiental no 
Brasil. (5) Os elementos que contribuem para dificultar a estruturação de sistemas brasileiros 
de gestão da inovação ambiental sofrem influência da tardia institucionalização da ciência no 
país, entre os quais se destacam: (a) desprestígio da pressão internacional da regulação 
ambiental sobre processos produtivos, industriais e tecnológicos no âmbito da economia interna 
brasileira; (b) manutenção de ações desarticuladas de atividades de pesquisa e desenvolvimento 
em meio ambiente e inovação; (c) baixos níveis de governança; (d) ausência de condições e 
transparência para fixação de corporações transnacionais no território nacional; (e) ausência de 
incentivo à pesquisa exclusiva às inovações ambientais no Brasil. Recomenda-se a análise sobre 
os efeitos de curto e médio prazos dos resultados obtidos nessa pesquisa para a gestão de 
sistemas estruturados de inovação ambiental. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Inovação Ambiental. Ciências Ambientais no Brasil. 
 
 

  



ABSTRACT 
 

The socio-historical origins, contexts and contradictions of the public interest of representatives 
of the Brazilian State regarding environmental innovations is the object of study of this 
research. The objective was to identify and characterize contexts and contradictions found in 
the different modes of political organization of the Brazilian State, since the transfer of the 
Portuguese Crown to Brazil to the Republic, regarding the relationship established by the State 
Institutions between environment, scientific and technological development. In this sense, we 
analyzed the public interest of representatives of the Brazilian state, rulers and state 
intellectuals, around environmental innovations, from the institutionalization of science and 
technology in the national territory. The critical research approach and dialectical method were 
chosen for research development. The BATEIA - dialectic analysis device was the main 
instrument used in the collection and analysis of information. The obtained results point to: (1) 
the centrality of the constant presence of the State in the definition of economic interest of 
extraction of Brazilian natural resources. It is possible to state that (2) the State Institutions and 
State Intellectuals, since the arrival of the Portuguese Court in Brazil, have established conflicts 
of interest regarding science and development, considering the environmental issue and the 
technologies resulting from it. secondary. (3) The development of science products still remains 
linked to the field of health sciences (mainly epidemiology). Another relevant factor is that, (4) 
the interest of public representatives of contemporary Brazilian political power around 
environmental innovations is characterized by: (a) through party influence in setting the agenda 
for environmental innovation given by occupying positions and ministerial functions, most 
notably the MDB [28.5%] and PSDB [14.2%], compared to PT, PCdoB and PSD [4.1%]; (b) 
the concentration on the south-southeast axis of the country [85.7%] in the distribution of 
regional representativeness of origin of the occupants of the positions of Minister of Science, 
Technology, Innovations and Communications (MCTIC); (c) the maintenance of careers related 
to the State Institution, with emphasis on the career of politician [30%], engineer and lawyer 
[14%], respectively, regarding the occupational profile of MCTIC occupants. Finally, we 
identified the fragile structuring of environmental innovation management systems in Brazil. 
(5) The elements that make it difficult to structure Brazilian environmental innovation 
management systems are influenced by the late institutionalization of science in the country, 
including: (a) the lack of prestige of the international pressure of environmental regulation on 
productive, industrial processes and technological in the Brazilian domestic economy; (b) 
maintenance of disjointed actions of research and development activities in the environment 
and innovation; (c) low levels of governance; (d) lack of conditions and transparency for the 
establishment of transnational corporations in the national territory; (e) absence of incentive for 
exclusive research on environmental innovations in Brazil. It is recommended to analyze the 
short- and medium-term effects of the results obtained in this research for the management of 
structured environmental innovation systems. 
 
Keywords: Development. Environmental innovation. Environmental Sciences in Brazil. 
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 INTRODUÇÃO 
 

A produção de conhecimento em ciências ambientais no Brasil tem uma breve 

história (DRUMMOND; SCHROEDER, 1998; CAPES, 2004; FERREIRA, 2006; RUBIN 

OLIVEIRA, 2011; FIGUEIREDO, 2016). No entanto, apresenta-se em crescimento 

vertiginoso, desde a vinda da Coroa Portuguesa ao Brasil, principalmente, quando as questões 

ambientais passaram a exercer influências diretas nos modos de produção da indústria e 

comércio, sob forma de processos e/ou produtos, em especial, aqueles ligados à ciência, 

tecnologia e desenvolvimento (ALTVATER, 1995; MORAES, 2002; GONÇALVES, 2008; 

SOUZA, 2008). Ao longo do tempo, as influências das questões ambientais1 e do 

conhecimento científico sobre o desenvolvimento tecnológico e social, destacam-se em 

termos de (re)estruturação de agendas, planos e projetos econômicos e seus efeitos no 

desenvolvimento social, humano e cultural (BRASIL, 1986; 2002; 2012; MANZINI; 

VEZZOLI, 2002; CORAZZA, 2003; ALVES, 2005). Essas influências refletem as origens 

históricas, econômico-políticas e administrativo-jurídicas das Instituições de Estado, de 

modo que conhecê-las contribui para a compreensão das disputas ambientais e suas 

contradições, quando desenvolvimento, ciência e tecnologia, articulam-se ao meio ambiente 

e à inovação (VELHO; SOUZA-PAULA, 2008; FREEMAN; SOETE, 2009; GOKHBERG, 

2013; MEISSNER; GOKHBERG; SOKOLOV, 2013).  

As disputas ambientais ocorrem entre diferentes agentes sociais (indivíduos e/ou 

instituições) pela posse do uso legítimo dos recursos naturais com vistas ao desenvolvimento 

(econômico, social, humano e cultural, nem sempre, sustentado ou sustentável) (GIDDENS, 

1991; 2000; HOBSBAWN, 1995; ALMEIDA, 1998; MANZINI; VEZZOLI, 2002). As 

Instituições de Estado, através de políticas de governo e representantes públicos, dotam-se 

da liderança máxima na administração executiva, contando com o auxílio de vários agentes 

em inúmeros cargos e funções (WACQUANT, 2002; DINIZ, 2010). Esses agentes são, por 

exemplo, os funcionários públicos, os ministros, os deputados, os partidos políticos, entre 

 
1 Destaque-se, sobretudo, no emprego do termo, a noção de abundância ou da escassez de recursos naturais. 
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outros (SOUZA, 2017). Nesses termos, a relação entre meio ambiente, ciência e tecnologia 

estreita-se quando o desenvolvimento, orienta-se à inovação (SACHS, 1986; 1993; 

FERREIRA, 1992; DRUMMOND, 1999; 2003). O desafio às Instituições de Estado é 

enorme, em particular, no caso de forma de governo republicano de sistema presidencialista 

e constitucionalista, originado de forma monárquica de governo, como o Brasil (FURTADO, 

1975; FERRI; MOTOYAMA, 1979; BECKER, 1995; PÁDUA, 2002;). 

Em cenário recente da história do Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) e a Lei de Inovação Tecnológica2, respectivamente, 

desde 1985 a 2004, trouxeram desafios significativos às políticas industrial e tecnológica, 

principalmente, no que se refere a urgência em aumentar a produtividade em Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento no território nacional, sem desconsiderar as questões da 

sustentabilidade, o desenvolvimento social e humano, as pautas ambientais e o cumprimento 

das Leis Ambientais, nacionais e internacionais (TIGRE, 1994; VELHO; SOUZA-PAULA, 

2008; FIORILLO, 2003; MAGNOLI, 1997). Nesse sentido, pode-se falar em origens 

sociohistóricas do interesse das instituições do Estado brasileiro em torno da inovação 

ambiental, considerando contextos e contradições existentes na relação entre ciência, 

tecnologia e desenvolvimento no território nacional (GOODY, 2008; MARTINEZ, 2006; 

MARTINS, 2007; PADUA, 2010; VARGAS, 2001). 

O termo inovação ambiental é aqui utilizado como referente a relação estabelecida 

pelos pesquisadores brasileiros entre inovação e meio ambiente. No entanto, destaca-se que 

a inovação ambiental está ligada, diretamente, com as questões de ciência e desenvolvimento 

(DIEDEREN et al., 2000), seja através de pesquisas básicas (fundamental ou teórica) ou 

aplicadas (voltadas aos sistemas de produção industrial com vistas ao comércio ou a 

 
2 Lei Federal n.º 10.973 de 02.12.2004, alterada pela Lei 13.243/2016, através da qual os instrumentos, 

condições de participação e restrições, além de mecanismos de controle pelo governo e de prestação de contas 
durante e ao final das atividades de pesquisa e desenvolvimento são delineados. Além disso, dá-se a 
introdução de novas definições básicas, sendo: (a) entidade gestora; (b) ambientes promotores da inovação; 
(c) ecossistemas de inovação; (d) mecanismos de geração de empreendimentos; (e) risco tecnológico e, por 
fim, (f) Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), de origem pública e/ou privada. 

 

.  



15 

 
 

utilização social de produtos, decorrentes de pesquisas acadêmicas) (BALBACHEVSKY, 

2008; BONACCORSI, 2007; 2008; BONACCORSI; VARGAS, 2010; CLARK, 1998; 

COLEMAN, 1990). Logo, pode-se encontrar remissão à inovação ambiental a partir de 

recorrência ou emprego de termos correlatos, a exemplo de inovação sustentável, produto 

ambiental, tecnologia ambiental, ecoinovação, etc., como, também, refere-se à inovação 

ambiental os produtos advindos do esforço intelectual, nascidos de buscas de resolução de 

problemas ambientais (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION, 2002; GIBBONS et. al., 

1994; GIBBONS, 2004). 

A inovação ambiental emerge de contextos sociais específicos (KEMP, SMITH; 

BECHER, 2000). Isso significa que a inovação ambiental resulta das relações entre pessoas 

e instituições3 (KEMP et al., 2000). Contudo, a inovação ambiental não se dá pelo esforço 

isolado dessas relações. Ao contrário, realiza-se tanto pelo aparecimento de demandas sociais 

concretas de enfrentamento de problemas ambientais, e, em dependência de investimentos 

financeiros, cuja tônica de aplicação, incorre, às vezes, em riscos materiais para as 

instituições envolvidas, quanto pelos resultados do trabalho humano, seja técnico ou 

intelectual (HESSELS; VAN LENTE, 2008; KIMINAMI, 1997), ao expressar as 

contingências socioculturais de um povo, país, região ou localidade, em sintonia com 

processos socioeconômicos mais amplos, a saber, os sistemas políticos de ordenamento 

social, os sistemas produtivos de inteligência e o mercado regulador das atividades de 

produção e consumo, sistemas transnacionais de ciência, tecnologia e desenvolvimento 

(SCHWARTZMAN, 2008). 

As origens sociohistóricas, contextos e contradições do interesse público de 

representantes do Estado brasileiro em torno das inovações ambientais é o objeto de estudo 

dessa pesquisa. Objetivou-se identificar e caracterizar contextos e contradições, encontrados 

nos diferentes modos de organização do Estado, quanto a relação entre meio ambiente e 

desenvolvimento, considerando instituições e/ou agentes ligados ao Governo Federal. Nesse 

sentido, pretendeu-se, analisar o interesse público de representantes do Estado brasileiro em 

 
3 O conceito de instituição, aqui, é utilizado a partir de LOURAU (2014) quando define como instituições “[...] 

formas sociais visíveis [...] dotadas de organização jurídica e material [...]”. (p.19) 
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torno das inovações ambientais, a partir da institucionalização da ciência e da tecnologia no 

território nacional. Questiona-se, portanto: 

 

Quais as origens, contextos e contradições do interesse 

público de representantes do Estado brasileiro em torno às 

inovações ambientais no Brasil? 
 

A relevância social e científica dessa pesquisa destaca-se pelas contribuições no 

campo da epistemologia das ciências ambientais, particularmente, no que se refere à história 

da produção do conhecimento interdisciplinar no Brasil, sua institucionalização, métodos e 

processos, em particular, aqueles ligados à tecnologia ambiental, ao desenvolvimento e à 

inovação. Essa pesquisa justifica-se, ainda, em decorrência de problemáticas, obstáculos e 

avanços da ciência brasileira, dado as necessidades de estruturação e desenvolvimento de 

políticas de conhecimento para a consolidação das relações de parceria entre instituições 

universitárias e setores produtivos da economia. Destaque-se a emergência de se repensar o 

processo produtivo na indústria, comércio e consumo dentro de uma perspectiva sustentável 

e crítico-emancipatória. Por isso, espera-se que esse estudo possibilite um exercício outro, a 

partir do rigor sociocrítico na produção do conhecimento científico, capaz de superar as 

desigualdades regionais de distribuição de riquezas produzidas, na superação da 

desigualdade social. 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A abordagem crítica orienta a construção e desenvolvimento dessa pesquisa. Define-

se essa abordagem de pesquisa pela adoção de posturas dialógicas e dialéticas no estudo das 

atividades humanamente constituídas, frente a herança social de dominação4. Em específico, 

a abordagem crítica volta-se à problematização das ações sociais em torno de situações e 

contextos sóciohistóricos nos quais circulam as práticas sociais, orientadas por interesses e 

contradições, que refletem as estruturas sociais em diferentes níveis da interação social 

(PAVEAU, 2015; LECOURT, 1972; LAHIRE, 2012). A abordagem crítica abarca a 

produção de conhecimento científico de modo implicado e construcionista. Em outras 

palavras, desnaturaliza as ações sociais, estabelece análises de conflitos, a partir de relações 

sociais concretas e mobiliza esforços para situar os agentes sociais na estrutura estruturante 

de espaços de representação política, no exercício do poder (BOURDIEU, 2002a; 1983a; 

1983b; SILVA, 2010). Diz-se que, os pesquisadores na abordagem crítica, desenvolvem 

estudos de práticas sociais, tomando como ponto de partida os conflitos de interesse 

encontrados “nos graus variados da ação social” (LINCOLN; GUBA, 2006, p. 178). 

A abordagem crítica de pesquisa, no sentido epistemológico, direciona-se pelo 

exercício de pensar a prática científica como esfera de dominação (WACQUANT, 2002). 

Demonstra que o conhecimento científico expressa valores, interesses e poder simbólico. 

Concentra-se nas ações sociais e nas dinâmicas das estruturas sociais e suas contradições. 

Não assume a descrição metodológica, técnica e instrumental da pesquisa sem o 

reconhecimento segundo o qual, nas práticas sociais concretas, os agentes sociais e as 

relações de força que estes estabelecem entre si, condicionam e são condicionadas pelas 

estruturas que orientam a vida social. Decorrem-se, pois, as inspirações epistemológicas da 

abordagem crítica que são o método dialético e o estruturalismo construtivista5. 

 
4 Esse termo é de origem bourdieusiana, significando as concretas práticas sociais de reprodução das estruturas 

sociais pelos indivíduos, ocorridas nas interações entre as pessoas. Em Bourdieu, não existe apenas 
reprodução das estruturas, mas construção e reconfigurações estruturais (1999; 2002a; 2002b; 1994; 1983a; 
2003; 1983b; 2011).  

5  Lê-se: [...] por estruturalismo ou estruturalista, quero dizer que existem, no próprio mundo social e não apenas 
nos sistemas simbólicos [...], estruturas objetivas, independentes da consciência e da vontade dos agentes, os 



18 

 
 

Há especificidades teórico-metodológicas na abordagem crítica de pesquisa. 

Destacam-se: (a) análise contextual da relação sujeito-objeto-processos; (b) possui natureza 

interdisciplinar; (c) análise da dominação. Os elementos formais da abordagem crítica, pois, 

nessa pesquisa, emergem, com maior evidência, da conjunção de fontes variadas da teoria 

social crítica, e da sociologia reflexiva6, uma vez que a abordagem crítica comporta uma 

variedade de escolas, autores e conceitos, os quais se mobilizam na busca de compreensão 

sobre as dinâmicas sociais da produção social das relações, assumindo oposições à defesa da 

neutralidade axiológica, de modo a destacar como foco de pesquisa, tanto interesses, quanto 

contradições, dentro dos circuitos do capitalismo, qualquer que seja a faceta na qual se 

apresente a dominação, a institucionalização e a alienação. Por isso, não é possível fazer 

remissão da abordagem crítica, exclusivamente, em referência à teoria crítica, sob a 

denominação de Escola de Frankfurt. Ao contrário, por englobar nuances dialógico-

dialéticas, procura superar os limites do método dialético e de teorias sociais (sociologia e 

filosofia social) de modo a compor um mosaico integrador, posicionado à análise social das 

relações sociais. 

Nesses termos, não há separação ou verticalização metodológica entre sujeito-objeto 

na abordagem crítica de pesquisa. Ocorre, aliás, a caracterização mais abrangente dessa 

relação, quando pesquisadores inscrevem o conhecimento a partir da análise sobre contexto-

sujeito-objeto-processo. Trata-se de atitude metodológica que busca superar os dualismos de 

perspectivas na construção do objeto de pesquisa, tais quais, objetividade/subjetividade, 

explicação causal/compreensão, anacronismo/diacronismo. Logo, dá-se ênfase na prática 

social humana contextualizada, composta pelas relações sociais intersubjetivas, produto-

processo de intensa troca de comunicação, negociação e disputa de poder entre os homens e 

as instituições das quais fazem parte. 

 
quais são capazes de orientar ou coagir suas práticas e representações. Por construtivismo, quero dizer que 
há, de um lado, uma gênese social dos esquemas de percepção, pensamento e ação que são constitutivos do 
que chamo de habitus e, de outro, das estruturas sociais, em particular do que chamo de campos e grupos, e 
particularmente do que se costuma chamar de classes sociais [...] (BOURDIEU, 2004, p. 149). 

6  A sociologia reflexiva inspirada em Pierre Bourdieu (1930-2002) através da qual a compreensão das estruturas 
de poder e de como elas agem nas pessoas e como se operam pelas relações sociais que estabelecem dentro 
de determinados campos (institucional, social, cultural, econômico, simbólico etc.) 
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A abordagem crítica possui natureza interdisciplinar porque recorre a campos de 

conhecimento diversos como as ciências humanas e sociais (economia, política, sociologia, 

história, sociologia da ciência, sociologia do conhecimento, antropologia da ciência), a 

linguística, engenharias, a filosofia social e a epistemologia da ciência. As contribuições 

teórico-metodológicas dessa pesquisa é predominantemente ligada à sociologia de Pierre 

Bourdieu (1930-2002). 

Nesse sentido, a abordagem crítica, aqui adotada, volta-se à análise da dominação 

social, ocorrida entre os agentes sociais. A dominação é artefato de realização do poder 

simbólico das classes dominantes sobre as demais classes sociais. Realiza-se como forma 

específica de violência, exercida sem coação física, cujas expressões produzem danos morais 

e psicológicos. Em outras palavras, a dominação sendo exercida como violência simbólica é 

elemento de coação. Nesse tipo de fenômeno é reconhecível as denominadas posições 

sociais, mediante as quais, determinam, induzem e inculcam os agentes sociais a ocupar 

posições sociais específicas em observância a critérios, discursos e práticas, padronizadas 

por classes dominantes. Essa dinâmica de produção social e política opera-se de modo 

intersubjetivo, exercendo influências entre as pessoas em determinados contextos da ação 

social prática, institucional e dentro das interações sociais. 

A démarche ou design teórico-metodológico da sociologia bourdieusiana consiste em 

três importantes definições. A primeira definição diz respeito à análise sobre o campo de 

origem e sobre as predisposições do pesquisador7. Nesse sentido, as ações iniciais na pesquisa 

dizem respeito ao processo de reflexão sobre a autorreferência do pesquisador, sua visão de 

mundo, teorias, conceitos e perspectivas metodológicas, comuns ao campo profissional ao 

qual pertence. Esse esforço é a tentativa de entender as influências de condicionamentos que 

regulam a produção de conhecimento ou a construção do objeto de pesquisa, dentro de um 

campo específico de formação e atuação. Indica-se que o pesquisador realize um exercício 

 
7 Refiro-me, inicialmente, à formação inicial em engenharia química[ver detalhes na seção posterior] e, posteriormente, o 

ingresso na formação continuada, mestrado e doutorado no campo das ciências ambientais. Esses elementos 
se constituem o lugar do qual se olha as práticas sociais, os fenômenos ou, ainda, o objetos de estudo  nessa 
pesquisa.  
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de autoelucidação do seu fazer científico, trazendo à tona as vulnerabilidades, preconceitos 

e juízos prévios.  

A segunda definição trata-se da análise de agentes e instituições que são elementos 

visíveis, dinâmicos e concretos na estrutura do campo, ao qual o objeto de pesquisa está 

inserido8. Nesse proceder, busca-se identificar as posições que os agentes ocupam dentro do 

campo, e, logo em seguida, dedica-se a descrever e analisar as ocorrências significativas que 

caracterizam este sistema de posições. Pode-se fazer levantamentos quantitativos e 

qualitativos, uma vez que os elementos concretos da prática social exercem efeitos nas 

relações entre as pessoas e nas interações sociais. 

 A terceira definição empreende-se pela compreensão a respeito do habitus9 dos 

agentes.  É um procedimento que se desenvolve em torno das relações objetivas que se 

estabelecem entre as posições ocupadas pelos agentes no campo. Trata-se, pois, da lógica 

que regula as relações, ações e disposições sociais dos agentes, entre os quais se destacam os 

interesses que os movem e aquilo que os faz atuar de determinada maneira. Essas três 

definições metodológicas se inserem na demonstração da problemática da pesquisa.  

 

2.1 Instrumento da pesquisa: coleta e análise das informações 
 

Nessa pesquisa, os clássicos recursos instrumentais e técnicos da pesquisa exigiram 

reformulação, (re)apropriação e emprego inovador em termos de composição, estrutura e 

funções da análise sobre o objeto de estudo. Desse modo, tornou-se indispensável formular 

novo instrumento de pesquisa, orientado pelo método dialético (KONDER, 2011; MARX, 

1989), cuja característica engloba pesquisa bibliográfica, triangulação teórica e hermenêutica 

contrastiva. Por isso, o principal instrumento utilizado na pesquisa é a BATEIA – dispositivo 

 
8 Nesse caso, o objeto são as origens, contextos e contradições do interesse público de representantes do Estado 

brasileiro em torno das inovações ambientais. 

9  Lê-se: “[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências 
passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna 
possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas 
[...]” (BOURDIEU, 1983, p. 65). 
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de análise dialética10. A definição de novo instrumento de pesquisa é importante porque se 

fundamenta na perspectiva de produção interdisciplinar de conhecimento, necessário em 

ciências ambientais no Brasil, sob os aspectos conceituais ou metodológicos da pesquisa11. 

Assim, a interdisciplinaridade é metodológica na medida em que se articulam técnicas, 

finalidades e procedimentos, oriundos das ciências da informação, da filosofia e das ciências 

sociais, com vistas a produção de percursos e procedimentos inovados pela transferência e 

integração de métodos e procedimentos de análise na produção de conhecimento 

(MENEZES, 2010).  

A BATEIA - dispositivo de análise dialética foi pensado a partir do contato direto 

com a parte heurística da pesquisa, cujo grau de complexidade trazia à tona barreiras no 

tratamento das informações coletadas a respeito do objeto de estudo dessa pesquisa. A 

quantidade variável de informações (1), seja em termos de volume e de pertinência de fontes 

intelectuais de registros históricos, a exemplo das pesquisas e publicações encontradas a 

respeito do assunto;  as diferentes abordagens metodológicas (2) e tratamentos de análise (3), 

utilizadas pelos pesquisadores na formulação de teorias (ou modelos explicativos) sobre o 

tema da pesquisa, somadas a divergentes resultados de interpretação sobre o fenômeno em 

estudo (4), contribuíram para tornar a definição de escolha pela inovação instrumental na 

análise da pesquisa, não apenas indispensável à consolidação da metodologia de pesquisa na 

Tese, mas, sobretudo, rigorosa, dentro da produção do conhecimento acadêmico 

interdisciplinar. 

Mas, quais são as principais características formais da BATEIA, como instrumento 

de pesquisa interdisciplinar? Primeiramente, a BATEIA, em semelhança a sua função no 

 
10 A BATEIA é um dos instrumentos utilizados na mineração funcionando como espécie de peneira, utilizada 

durante a separação de sedimentos (concentrados de minérios metálicos) com vista à obtenção de metais 
preciosos. 

11 Lê-se: “Entende-se por interdisciplinaridade a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não 
pertencentes à mesma classe, que contribua para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira 
métodos de uma área para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um novo 
profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação básica sólida e integradora. (BRASÍLIA. 
Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Documento de 
Área 2009. 1.3. Interdisciplinaridade como desafio para o avanço da ciência e da tecnologia. Documentos 
Oficiais, Brasília, 2009, p. 06, grifo nosso). 
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garimpo de minerais, dentro da pesquisa científica é um instrumento voltado à análise de 

informações. Apresenta-se como dispositivo que possibilita a separação de partes 

importantes dos elementos que compõem determinado objeto de estudo, no que diz respeito 

a parte central (ou nuclear), parte intermediária (ou relacional) e parte complementar 

(ou contingencial). Após a separação ou distinção entre as partes supracitadas, estabelece-se 

como recurso dialógico, ao produzir leituras transversais entre três tipos de categorização: 

(a) categoria-núcleo (aquela que delineia o objeto de pesquisa em termos de variáveis 

(características de interesse do pesquisador)); (b) categoria-relacional (aquela que 

circunscreve o objeto de pesquisa aos contextos nos quais ocorrem dinâmicas ou processos 

de mudança e/ou permanência, regularidade ou alteração da categoria-núcleo, afetando 

diretamente a compreensão sobre o objeto de pesquisa e produzindo-lhe efeitos a médio e 

longo prazo); (c) categoria-contingencial (aquela que afeta indiretamente a compreensão 

sobre o objeto de pesquisa, produzindo-lhe efeitos a curto prazo). Observe-se a figura 1: 

 

Figura 1- Estrutura Formal da BATEIA – dispositivo de análise dialética 

 
Fonte: Elaborada para esta pesquisa, 2019. 
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2.2 Procedimentos metodológicos da pesquisa 
 

A BATEIA adota como primeiro procedimento metodológico a pesquisa 

bibliográfica. Inicialmente, realiza-se através da identificação (ou levantamento), leitura e 

análise sistemática de livros completos, artigos, periódicos, teses, dissertações, monografias 

e relatórios técnicos ligados ao tema ou ao objeto da pesquisa. Obteve-se, como resultado 

dessa parte da pesquisa, registros escritos sob forma de resumos ou sínteses. O conjunto final 

da pesquisa bibliográfica foi utilizado na caracterização dos elementos formais da Tese, 

incluindo toda a composição textual nela existente. O registro de texto é predominantemente 

elaborado na modalidade escrita, podendo utilizar tipos e gêneros diversos. Além disso, o 

registro de texto, deve fazer o pesquisador se questionar a todo momento sobre as fontes de 

origens das informações, ou seja, os contextos nos quais determinada informação foi obtida 

e/ou gerada. Então, faz-se a distribuição de registros textuais de leituras, fazendo uso do 

agrupamento, dividindo-o em categorias temáticas (com base em período de curta, média ou 

longa duração), identificando e separando elementos com e/ou sem regularidade. Vê-se na 

figura 2: 

 

            Figura 2 - Estrutura de Análise Textual - BATEIA, dispositivo de análise dialética. 

 
 Fonte: Elaborada para esta pesquisa, 2019. 
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A pesquisa bibliográfica na BATEIA é realizada em estrutura cônica, ou seja, exige 

do pesquisador, aplicação de procedimentos que permitam a obtenção de afunilamento de 

informações. Em termos de estruturação lógica, a BATEIA desenvolve-se pelo método 

hipotético-dedutivo. Essa sistematização metodológica foi delineada por Karl Popper (1902-

1994) a partir de críticas ao método indutivo. Neste sentido, Popper acreditava que aquele 

método não se justifica porquanto o salto indutivo de “alguns” para “todos” exigiria que a 

observação de fatos isolados fosse infinita. Assim, o método hipotético-dedutivo pode ser 

explicado pelo esquema: Problema – Hipóteses – Dedução de Consequências Observadas -

Tentativa de Falseamento – Corroboração. Em outras palavras, para tentar explicar o 

problema, são formuladas hipóteses. Deduzem-se, destas consequências que deverão ser 

testadas ou falseadas. Falsear significa tentar tornar falsas as consequências deduzidas das 

hipóteses. Por isso, quando não se consegue derrubar a hipótese, tem-se sua corroboração. 

Deste modo, a hipótese se mostra válida quando superou todos os testes, mas não 

definitivamente confirmada, pois a qualquer momento poderá surgir um fato que a invalide. 

Nesse sentido, parte-se de aspectos gerais do objeto de pesquisa aos seus elementos 

particulares e, em seguida, destes ao contexto nos quais ocorrem, se manifestam ou são 

identificados pelo pesquisador. Devido à BATEIA se orientar, também, pelo método 

dialético, o pesquisador deve fazer esforços de produzir integração mais completa dos 

resultados obtidos a partir das fontes e referências bibliográficas consultadas. As categorias 

temáticas, considerando qualquer tipo de evento específico ou objeto de pesquisa dentro dos 

textos analisados, mais recorrentes na BATEIA, são as seguintes: (a) origem apresentada (ou 

ponto de partida); (b) caracterização encontrada; (c) definição de termos centrais.  

Nessa pesquisa, os registros de informações foram agrupados tendo como base as Leis 

da dialética. Na primeira aplicação da BATEIA - dispositivo de análise dialética (pesquisa 

bibliográfica) foram consideradas as mudanças quantitativas e qualitativas ocorridas na 

produção de conhecimentos sobre o objeto de pesquisa. O que caracterizou esse momento 

foi a definição de ritmos lentos ou acelerados, delimitando a circularidade e a circulação das 

fontes bibliográficas analisadas. 

As Leis da dialética englobam tanto a história humana, quanto a natureza (KONDER, 

2011). Isso significa que regem as ações humanas e as forças da natureza em suas dinâmicas, 
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mecanismos e estruturas. As Leis da dialética são três: (a) passagem da quantidade à 

qualidade (na qual os ritmos lentos ou acelerados decorrem de mudanças quantitativas e 

qualitativas, respectivamente); (b) interpenetração dos contrários (na qual as coisas e 

processos não podem ser vistos de modo isolado, desconexo com as condições 

sociohistóricas em que se desenvolvem as práticas sociais entre os homens); (c) negação da 

negação (na qual o processo de síntese é fundamental, pois que, integra as oposições 

existentes de modo a compor outra realidade, proveniente dos conflitos entre um e outro 

modo de existência). 

Alves (2010) destaca que o mais importante no método dialético marxiano é descobrir 

a lei que rege os fenômenos materiais da existência. Primeiro, evita-se separar o homem da 

natureza. Nesse sentido, as leis dialéticas regulam fenômenos naturais e sociais. As Leis da 

dialética não são quaisquer tipos de formalização de leis, pois, consistem em demonstrar a 

Lei de transformação e de desenvolvimento (mudança de um estado a outro), isto é, pretende 

contribuir para a demonstração da passagem ou transição de uma forma para outra, de uma 

ordem de relações para outra (MARX, 1989; SILVEIRA; DORAY, 1989; ENGELS, 1977). 

Karl Marx (1918-1883), portanto, desenvolve e emprega metodologicamente tais Leis em 

busca de compreensão dos efeitos pelos quais as mudanças se concretizam na vida social. 

Não apenas analisa os efeitos das Leis dialéticas a partir das dinâmicas sociais, como, 

também, identifica-as em processos históricos e naturais, antes, considerados independentes 

da vontade, da consciência e das intenções dos seres humanos, e que, ao contrário, 

determinam as dinâmicas sociais sob forma de vontade, consciência, intenções, inscritas nos 

modos de produção material da existência (FERNANDES, 1984). Logo, a BATEIA - 

dispositivo de análise dialética consiste em demonstrar, a partir das três Leis da dialética: a 

passagem da quantidade à qualidade, interpenetração dos contrários e a negação da negação.  

O segundo procedimento metodológico da BATEIA é a triangulação teórica. Nessa 

parte da pesquisa os primeiros dados obtidos, através dos registros de texto não serão vistos 

de modo isolado. A triangulação teórica engloba a interpenetração dos contrários, segunda 

Lei da dialética. O procedimento consiste em demonstrar, em torno das sínteses obtidas pela 

pesquisa bibliográfica na modalidade da BATEIA, as (des)conexões e as influências de 

condições sociohistóricas sobre a produção de conhecimento analisada no estudo. Aqui, 
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encontram-se, de modo inicial, a concentração em torno das origens, interesses e contextos 

do interesse público de representantes do Estado brasileiro em torno das inovações 

ambientais. Do cruzamento dessas informações, emergem as contradições que delineiam o 

objeto de pesquisa. 

O conceito de triangulação tem origem nos estudos de “[...] navegação e da topografia 

[...] frequentemente entendida como um método para fixar uma posição” (COX; HASSARD, 

2005, p. 109). Na pesquisa em ciências sociais e nas ciências humanas, entende-se que o 

pesquisador se encontra posicionado em um ponto de vista contingencial. Devido a limitação 

encontrada dentro de um único ponto de vista, na triangulação teórica, faz-se recorrência a 

outros pontos de vista, cuja finalidade é ajustar a adequada “distância e angulação” dos 

conceitos e se posicionar definitivamente após a análise das informações encontradas por 

diferentes pesquisadores no estudo de um mesmo evento, fenômeno ou acontecimento 

(FLICK, 1992). A triangulação é sinônimo de validade convergente na apresentação da 

matriz multianalítica (CAMPBELL; FISKE, 1959) que devem ser vistas como elementos de 

complementaridade e não em rivalidade (WEBB et al., 1966; JICK, 1979). Desse modo, 

pode-se afirmar que a “[...] triangulação não é uma ferramenta ou uma estratégia de 

validação, é uma alternativa à validação [...] vista como uma estratégia para acrescentar rigor, 

amplitude, complexidade, riqueza, e profundidade a qualquer investigação” (DENZIN, 2000, 

não paginado, tradução nossa).  

O terceiro procedimento metodológico da BATEIA é a hermenêutica contrastiva. 

A base da hermenêutica contrastiva é a relação de diálogo, feita pelo pesquisador, entre as 

interpretações encontradas nos procedimentos anteriores da BATEIA, a partir da comparação 

qualitativa e quantitativa das informações obtidas. A comparação deve ser sociohistórica, ou 

seja, os significados sociais atribuídos aos termos, conceitos, ideias e/ou posicionamentos de 

defesa desse ou daquele evento, serão, sempre, considerados válidos dentro do contexto de 

origem nos quais foram elaborados e divulgados nas diferentes fontes bibliográficas 

encontradas. Busca-se, pois, identificar as similaridades e as diferenças entre os resultados 

obtidos após o registro de texto, que englobam a síntese da pesquisa bibliográfica e da 

triangulação teórica, sem descontextualizar as informações e os significados sociais da época 
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em que foram produzidas. Porém, a perspectiva de análise da hermenêutica contrastiva 

envolve a revisão de literatura do tipo revisão sistemática.  

As revisões sistemáticas são metódicas e passíveis de reprodução (CASTRO, 2009). 

Esse tipo de estudo serve para caracterizar indicadores qualitativos ou quantitativos a respeito 

de determinado objeto de pesquisa (DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO; TAKAHASHI; 

BERTOLOZZI, 2011). A revisão sistemática requer uma pergunta clara e análise criteriosa 

da qualidade da literatura selecionada. O processo de desenvolvimento desse tipo de estudo 

de revisão inclui caracterizar cada estudo selecionado, avaliar a qualidade deles, identificar 

conceitos importantes, comparar as análises apresentadas e concluir sobre o que a literatura 

informa em relação a determinado estudo (HOEFELMANN; SANTOS; MORETTI-PIRES, 

2012; WRIGHT et al., 2007). Entende-se que "[...] os pesquisadores precisam da revisão 

sistemática para resumir os dados existentes, refinar hipóteses, estimar tamanhos de amostra 

e ajudar a definir agendas de trabalho futuro [...]" (MEDINA; PAILAQUILÉN, 2010, p. 7). 

Por fim, aplica-se a síntese da terceira Lei da dialética. Busca-se integrar as oposições 

existentes de modo a trazer à tona composição de outro quadro de percepção sobre a realidade 

(o objeto de estudo). Esta outra composição de realidade é possível pelo processo de 

integração e síntese dos conflitos e das contradições identificadas durante o procedimento de 

análise. 

 

2.3 Etapas da pesquisa 
 

Os procedimentos de análise desenvolvidos e utilizados nessa pesquisa auxiliaram na 

delimitação de etapas da pesquisa. Foram as etapas e/ou momentos dessa pesquisa:  

(1) levantamento, leitura e análise sistemática de fontes bibliográficas. Nessa parte, 

construiu-se um banco de dados através de tabelas capazes de registrar, distinguir e classificar 

informações consideradas centrais ao objeto de pesquisa dentro de periódicos científicos, 

artigos científicos, publicações de livros completos (individuais, organizados, coordenados) 

e capítulos de livros, dentre outros, que abordavam o assunto central do problema de 

pesquisa. Nessa parte buscou-se demonstrar o que já se sabia sobre o tema, dando ênfase às 
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lacunas e entraves teórico-metodológicos dos conhecimentos científicos, difundidos nas 

fontes anteriormente sistematizadas, a respeito de particularidade do objeto de pesquisa, cujo 

foco na categoria-núcleo foram as origens sociohistóricas, contextos e contradições do 

interesse público de representantes do Estado brasileiro, em torno das inovações ambientais, 

mantendo como categoria-relacional os diferentes modos de organização do Estado, quanto 

relação entre meio ambiente e desenvolvimento e como categoria-contingencial foram 

consideradas as ocupações em cargos de primeiro escalão de agentes político-burocráticos 

em instituições ligadas ao Governo Federal.  

(2) triangulação teórica seguida de revisão teórica. Nessa parte, foram sistematizadas 

diferentes teorias para interpretar um conjunto de dados relativos ao problema de pesquisa, 

verificando-se a sua utilidade e capacidade. Prosseguiu-se com a inserção do problema de 

pesquisa dentro do quadro de referência, sistematizado pela triangulação teórica, para 

explicar as relações entre os temas, assuntos e ideias mais comuns entre as produções 

estudadas, as divergências e oposições encontradas.  

(3) revisão histórica. Buscou-se apresentar a evolução (mudanças e alterações) do 

problema de pesquisa sempre relacionado à inovação ambiental com a construção de quadro-

síntese dos resultados. Nessa parte foram elaborados planos textuais de análise com os quais 

a base inferencial da pesquisa permitiu avançar na sinalização de potencialidades e lacunas 

do tema dentro do campo de conhecimento das ciências ambientais no Brasil.  
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Essa parte do texto é dedicada à análise do problema de pesquisa. Pretende-se 

demonstrar a utilização do método, instrumento adotado e procedimentos científicos, a partir 

da abordagem crítica, referência paradigmática desse estudo. Busca-se responder à questão 

norteadora, seguindo a organização inicial, delineada na seção anterior. Nesse sentido, dá-se 

o tratamento das informações coletadas, sistematizadas e recolhidas durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Faz-se, ainda, remissão às pesquisas correlatas ao objeto de 

estudo, principalmente, demarcando-se pelo diálogo entre autores, conceitos e abordagens 

teóricas, de modo que possam ser contextualizadas, tanto as características de procedimentos 

e etapas ligadas ao método aplicado, quanto as conclusões obtidas como resultados de todo 

esforço de análise de categorias. Nesses termos, estão delimitados os elementos que fazem 

parte dessa seção de escrita da Tese. Em outras palavras, trata-se da descrição da análise e 

tratamento de informações obtidas, não dissociada da discussão sobre aspectos relevantes a 

respeito do tema da pesquisa, e sobre as escolhas metodológicas adotadas, que, dentro da 

abordagem crítica de pesquisa, desenvolvem-se através de perspectivas dialógicas e dialética 

na formulação do conhecimento sobre interesse público de representantes do Estado 

brasileiro em torno da inovação ambiental, que percorre trilhas históricas, no sentido 

temporal, e análises especializadas, no que se refere à delimitação do objeto de estudo no 

contexto brasileiro. 

 

3.1 Origens da pesquisa (ou ponto de partida) 
 

A pesquisa e o pesquisador constroem-se mutuamente a partir de inseparáveis fluxos 

de questionamentos e inquietações, nem sempre perceptíveis, inclusive, para aquele que se 

lança em processos formativos na Universidade. Durante a construção dessa pesquisa, a 

minha trajetória pessoal na formação acadêmica inicial em engenharia química (1986-1992) 

muito contribuiu para a definição do objeto de estudo doutoral na área de desenvolvimento e 

meio ambiente. É importante destacar que o engenheiro químico dedica-se aos complexos 
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processos de gestão que envolvem planejar, projetar e acompanhar a implantação de novas 

indústrias (BRASIL, 1933; DA SILVEIRA, 2005). Nesse sentido, na atuação profissional, o 

engenheiro químico define a capacidade produtiva e os equipamentos necessários à operação 

industrial, sendo responsável, também, pelos estudos de viabilidade técnica (e econômica) 

de projetos, além da manutenção de equipamentos das instalações industriais, pesquisas e 

desenvolvimento de novos produtos (LAUDARES, 2000; PRADO, 2005; BRASIL, 2013; 

PORTO, 2007). Sem dúvidas, por ser responsável pelas atividades de controle dos processos 

industriais, rendimento nas operações, adequação entre recursos e produtividade, a atuação 

profissional do engenheiro químico não está dissociada das questões ambientais e da 

sustentabilidade (TELLES, 1993b; UNIVIÇOSA, 2013). 

A engenharia química apresenta, em sua historiografia, estreitas relações com as 

questões ambientais (ANDRADE, 2004; CORRÊA et al., 2010; DE NEGRI; KUBOTA, 

2008). No século XVIII, a demanda por vários bens de consumo (vidro, sabão e têxteis) 

produziu esgotamento de jazidas naturais de carbonato de sódio ou potássio, de modo que se 

tornou insuficiente para atender diversos setores da sociedade, principalmente na Europa 

(COMSTOCK, 1980). É nesse contexto que emerge novos processos industriais para a 

produção de matéria-prima quando, Nicholas Le Blanc (1742-1806), transforma sal marinho 

em carbonato de sódio, constituindo o que se denomina Processo Le Blanc. Anos mais tarde, 

Ernest Solvay (1838-1922), desenvolve a produção de soda em 1861 (Processo Solvay), 

aprimorando o método anterior de Le Blanc, tornando-o mais “limpo”.  

Nessa conjuntura,  os engenheiros mecânicos pouco dominavam a operação, inserção 

ou testes de novos produtos nas fábricas, de modo que acidentes eram constantes (BRUNO; 

LAUDARES, 2000; COMSTOCK, 1980). Por outro lado, engenheiros “vocacionados” à 

química ou químicos com “instinto” para a engenharia não favoreciam a superação das 

dificuldades encontradas na produção industrial (TELLES, 1993a; 1993b). Emergem os 

inspetores de segurança, em franca expansão nos finais do século XIX. Georges Davis 

(1859-1907), no Reino Unido – Inglaterra, através da Manchester Technical School, passou 

a sistematizar e ofertar aulas nas quais foram apresentados os fundamentos para a atuação 

profissional do engenheiro químico. Porém, é nos Estados Unidos da América, no 
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Massachussets Institute of Technology – MIT, em 1888, por Lewis Norton (1855-1893)  que 

se institucionaliza a criação de uma formação estruturada em Engenharia Química. 

Durante o século XX, a engenharia química se desenvolve em diferentes períodos e 

locais na Europa (COMSTOCK, 1980; BRASIL, 2013). Destacam-se: Imperial College of 

London e University College of London (Inglaterra), por volta de 1920; criação de um 

Departamento de Engenharia Química na Universidade de Cambridge, em 1945, patrocinado 

pela Shell; na Alemanha, em 1950, a formação em Engenharia Química se torna autónoma 

da Engenharia Mecânica; em Portugal, o primeiro curso de Engenharia Química surgiu em 

1911, no Instituto Superior Técnico, com a designação de Curso de Engenharia Químico-

Industrial, sendo a sua origem o Curso de Química Industrial, que era um dos cursos 

industriais professados no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Este havia sido criado 

em 1869, com origem no Instituto Industrial de Lisboa criado em 1852 pelo Ministro das 

Obras Públicas, Comércio e Indústria, Fontes Pereira de Melo12.  

No Brasil, o primeiro curso de engenharia química surgiu em 1925 na Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (BRUNO, L.; LAUDARES, 2000). Esse período 

corresponde ao processo de expansão e consolidação no território nacional das instituições 

de ensino superior que atinge seu ápice nos anos de 1960-1980, décadas posteriores à criação 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 15 de 

janeiro de 1951 pela Lei nº 1310. Destaca-se, então, que a engenharia química, no Brasil, 

emerge no contexto das transformações sociais, políticas e econômicas, ocorridas em 

diferentes partes do Ocidente, tendo em vista as questões do desenvolvimento científico e 

tecnológico, sob acirrada disputa entre formação de elites intelectuais e desenvolvimento 

industrial, tecnológico e científico. A industrialização e as exigências de inovação de 

 
12 É importante ressaltar que, em Portugal, na Universidade do Porto o curso de Engenharia Químico-Industrial 

começou a professar-se em 1915, quando o Curso de Engenharia, que era um curso anexo à Faculdade de 
Ciências, adquiriu autonomia, constituindo-se em Faculdade Técnica. Em 1926 esta Faculdade passa a 
designar-se por Faculdade de Engenharia. No âmbito de uma expansão do ensino superior, e precedendo a 
criação de novas Universidades, é criada, em 1972, na Universidade de Coimbra a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia com origem na existente Faculdade de Ciências, e nela se começou a professar o curso de 
Engenharia Química. Esta nova designação tinha já sido adoptada em 1970 nas restantes Escolas de 
Engenharia do país. 
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processos e produtos ampliaram de modo determinante as análises sobre as questões 

ambientais, a sustentabilidade e a questão dos descartes de resíduos. Observe-se: 

 

Figura 3 - Grandes marcos da indústria química no século XX. 

 
Fonte: labvirtual.eq.uc.pt 
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Os produtos originados das atividades da engenharia química, sem dúvidas, exercem 

importantes funções em inúmeros setores da vida social, a exemplo do  entretenimento, 

habitação, vestuário, saúde, etc. (MANFREDI,  1998). No entanto, o excedente de descarte de 

produtos, considerados numa sociedade de consumo exagerado, provoca tensões e desafios 

quanto aos elementos da gestão ambiental e da problemática do desenvolvimento científico, 

social e tecnológico. As questões específicas da instrumentação industrial e controle de 

processos, modelagem, associadas às operações unitárias  da indústria química e às questões 

do campo do direito nas engenharias, em particular, o direito ambiental, enfrentam barreiras 

quanto ao desenvolvimento de produtos (FIORILLO, 2003; FURTADO, 1975; LEFF, 2015). 

Nesses termos, a engenharia da qualidade passou a ocupar lugar central no interesse 

daqueles que atuam dentro do campo da formação e da pesquisa em engenharia química. 

O fato é que a gestão de processos e produtos na engenharia química não se efetiva 

sem a observância à gestão ambiental (MATIAS-PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005; 

ANDRADE JÚNIOR; CERANTO, 2013; ANGELO; JABBOUR; GALINA, 2011). Nesse 

caso, a formulação e emissão de laudos técnicos, dentro da área de atuação do engenheiro 

químico, não se constitui simples atividade (TIGRE, 2006; 1994; GUBIANI, 2011). Logo, 

no percurso de minha formação acadêmica ingressei, entre os anos de 1994-2008, na 

Universidade de São Paulo (USP), em cursos de formação continuada e outras experiências 

profissionais13. Destacam-se: (a) especialização em administração industrial (1994-1995); 

(b) aperfeiçoamento em engenharia da qualidade (2007-2008). Durante esse período, 

orientava minhas atividades de formação às reflexões e questionamentos a respeito do 

desenvolvimento tecnológico e industrial, suas repercussões econômicas, sociais e políticas, 

concentradas na pauta ambiental que, ao final do curso de graduação em engenharia química, 

em 1992, crescia pela veiculação e debates midiáticos a respeito da Eco-92. 

 
13 Em 1994, em formação complementar (abaixo de oitenta horas), respectivamente, na Fundação Carlos 

Alberto Vanzolini (FCAV, Brasil) e Brasoftware - Divisão de Treinamento (BRASOFTWARE, Brasil), curso 
sobre ISO 9000 Documentação, implementação e certificação e curso sobre AMI-PRO V. 3.0 - Módulo 
básico; em 1995, curso sobre Inspeção de segurança e EPI oferecido pela Henkel (HENKEL, Brasil); em 
1996, curso sobre TWI - Métodos de supervisão pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP, 
Brasil) e Formação de auditor interno pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV, Brasil), apenas para 
citar alguns. 
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Aproximadamente, vinte anos mais tarde, em 2013, ingressei no Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente na Universidade Federal de Sergipe – 

PRODEMA/UFS, nível de mestrado, a partir do qual analisei o grau de aceitação dos 

irrigantes do perímetro do Betume-SE, quanto a qualidade da água de drenagem em reuso 

direto (SANTOS, 2015). 

As questões ambientais, o desenvolvimento tecnológico e a problemática da indústria 

(gestão de processos e produtos), pouco a pouco, foram ganhando forma, conteúdo e 

expressão, no conjunto de minhas reflexões. De início, na tentativa de compreender a 

qualidade da água (e o reuso) dentro de contexto hidrológico sergipano, a partir do 

PRODEMA/UFS, conduziu-me às questões das práticas sociais, aos desafios de 

gerenciamento de projetos ambientais, mesclados com as contingências do campo de 

domínio ao qual pertenço. A gestão de processos e de produtos apareciam de modo insistente 

durante o mestrado, fato que trazia à tona as questões das tecnologias sociais aplicadas nos 

contextos de manejo ambiental14. Aos poucos, a temática da inovação, desenvolvimento e 

meio ambiente fez crescer a necessidade de compreender as complexas relações entre esses 

elementos, considerando, tanto leituras longitudinais, quanto leituras mais restritas a respeito 

do tema, durante o século XX e XXI.  Assim, ao ingressar no doutorado, em 2015, no mesmo 

Programa de Pós-graduação, fui desafiado a entender as origens, contextos e contradições do 

interesse público de representantes do Estado brasileiro em torno das inovações ambientais. 

Entendo que um dos desafios contemporâneos, dentro do campo das ciências ambientais, é a 

articulação entre desenvolvimento (científico/tecnológico), inovação e meio ambiente, na 

perspectiva de suas contradições, considerando contextos e origens dentro da pauta nacional, 

desde a chegada da Corte Portuguesa e do Período Imperial ao Período Republicano, como 

tentativa de avançar na discussão sobre o tema. 

 
14 Aliás é importante ressaltar que uma das primeiras sistematizações da pesquisa doutoral delineou-se pela 

tentativa de discutir as tecnologias sociais e suas relações com a questão a inovação ambiental na região 
Nordeste do Brasil. Esse período corresponde ao ano de 2015 e 2016, quando foram feitos ajustes no objeto 
de pesquisa em torno da produção de conhecimento acadêmico em torno à inovação ambiental na mesma 
supracitada região. Fato é que os dados levantados e as informações analisadas não permitiram análises 
consistentes sobre os resultados obtidos, entre 2017 e 2018. Por questões de rigor científico, o ano de 2019 o 
objeto de pesquisa foi redimensionado aos aspectos atuais, a partir dos parâmetros anteriormente já delineados 
em seção anterior e, desenvolvido, a partir dessa seção de escrita da Tese. 
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O marco histórico-temporal (regimes políticos) e o marco histórico-espacial (Brasil) 

surgiram como tentativa de leitura transversal-dialética sobre o objeto de estudo, dentro da 

abordagem metodológica adotada na construção da Tese. A delimitação do primeiro marco 

dá-se em decorrência do surgimento das instituições de ciência no Brasil trazidas pela Coroa 

Portuguesa a partir dos anos de 1808. A definição do segundo marco justifica-se, 

inicialmente, pelas características sociopolíticas delineadas desde a origem do surgimento do 

Estado brasileiro e, em seguida, pelo destaque e relevância das produções científicas a 

respeito do meio ambiente, construído por pesquisadores nas universidades, em especial, 

nesse segundo momento, pela necessidade de averiguar a existência e extensão do assunto 

na sociohistória da inovação ambiental e suas relações com o desenvolvimento social e 

tecnológico. Lê-se a respeito do marco histórico-temporal: 

 

A produção de conhecimento em torno às questões ambientais no Brasil está 
associada à mudança da Corte Portuguesa ao Brasil. Entre os anos de 1808 e 1821, 
o Brasil se tornou o centro administrativo do governo português e, influenciados 
pelo pacto comercial com a Inglaterra, criou instituições voltadas ao 
desenvolvimento científico, industrial e comercial no Brasil. Desde então, a 
questão da agricultura, medicina e direito se tornaram campos consolidados na 
pesquisa e no desenvolvimento de regulamentações, decretos etc. As questões 
ambientais, na época, ainda bastante tímidas, não eram vistas como um problema 

de interesse público, em termos de preservação, conservação e proteção aos 
recursos naturais. Ao contrário, o investimento em pesquisa e desenvolvimento de 
produtos, deu-se por exploração abusiva, tanto na questão florestal, agrícola, 
minério e metais [...] (FIGUEIREDO, 2016, p. 3-4). 

 

Quanto à delimitação do Brasil, cujas bases de governo, originam-se da monarquia à 

República, aqui, é entendido como território geopolítico, de tradição burocrática e 

administrativa. Nesse sentido, é possível  afirmar que  explicita “[...] recorte espacial das 

relações de poder [...] (que) podem vir acompanhadas de outros processos como o de 

produção, o das relações de trabalho e o das práticas culturais, mas estas não determinam sua 

emergência” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 25). Por isso, é importante destacar que, 

no Brasil, a busca pelo desenvolvimento e as acirradas disputas entre territórios 

(representação de poder político, econômico e social), manteve-se em torno das questões 

ambientais, cujas pautas aglomeravam demarcações de representatividade, expansão ou 

falência de projetos nacionais, ligados às elites políticas ou intelectuais. Mesmo assim, a 
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presença da natureza como “símbolo” de abundância e/ou escassez, propalava-se em meio 

aos discursos veiculados, em diversos meios de comunicação (arte, literatura, periódicos 

científicos, relatórios de pesquisa etc.), instaurando a necessidade de inserção do Brasil no 

contexto das potências mundiais (europeias e norte-americanas), em termos de produção, 

indústria e comércio. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento da análise do objeto de estudo,  nessa 

pesquisa, considerou-se a sociologia bourdieusiana em três importantes démarches. Num 

primeiro plano de ação, foi desenvolvida análise sobre o campo de origem e sobre as 

predisposições que orientaram a pesquisa e o pesquisador. Buscando melhor explicitar esses 

elementos, destaque-se que a pesquisa se desenvolveu dentro do Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe, registrado na 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) como 

pertencendo à área de conhecimento das Ciências Ambientais. Somem-se a adesão às 

perspectivas críticas da sociologia de Pierre Bourdieu (1930-2007) e a trajetória profissional 

de formação acadêmica no campo das engenharias, especificamente, em engenharia química. 

O processo de estudo e/ou aproximação temática, em relação ao objeto de estudo da 

Tese, abrange um longo percurso15. Nesses termos, a tentativa de entender as influências de 

condicionamentos que regulam a produção de conhecimento ou a construção do objeto de 

pesquisa, dentro de um campo específico de formação e atuação, como é o caso da pesquisa 

interdisciplinar, desenvolvida dentro do campo de conhecimento das ciências ambientais, 

fez-se necessário. Um dos destaques relevantes à compreensão da origem do objeto de 

pesquisa, conforme foi demonstrado anteriormente, não apenas traz à tona o contexto 

brasileiro de interesse institucional ao redor das questões ambientais, como favorece a 

explicitação de todo percurso individual, como profissional do pesquisador em formação, 

não separado dos movimentos nacionais e internacionais, no que se refere à agenda política 

de desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente no território nacional.  

 
15 Considerando desde a formação inicial em engenharia química até o doutoramento em desenvolvimento e 

meio ambiente, o período corresponde às décadas entre 1980-1990, 2000-2010, 2010-2019. 
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Na abordagem crítica de pesquisa é importante narrar a autoelucidação do meu 

próprio fazer científico e percurso de formação. Vindo de campo de conhecimento como as 

engenharias, trazia comigo preconceitos de formação que formulavam juízos prévios a 

respeito do objeto de pesquisa doutoral. A aprendizagem da postura interdisciplinar, na 

itinerância pessoal e na produção de conhecimento acadêmico, não foi fácil. Atualmente, 

ainda em processo de experimentação formativa, as questões do método interdisciplinar e da 

heurística da pesquisa interdisciplinar, aprendida e vivenciada junto ao SEMINALIS – Grupo 

de Pesquisa em Tecnologias Intelectuais e Aprendizagens Contemporâneas16, permanecem 

agregando novas configurações de sentido sobre o campo das ciências ambientais no Brasil, 

sua história, institucionalização e desenvolvimento.  

Pretende-se, então, contextualizar as origens e o desenvolvimento da ciência no Brasil 

de modo a destacar os processos, contextos e surgimento das Instituições de Estado, ocorridos 

no território brasileiro, considerando as relações de proximidade com as pautas ambientais, 

principalmente, os desdobramentos da ciência em termos tecnológicos, industriais e 

comerciais, demarcados pela complexa problemática ambiental. Inicialmente, considera-se a 

pré-institucionalização da atividade científica no Brasil desde a chegada da Coroa Portuguesa 

no período de 1808 a 1822, como marco necessário para a compreensão sobre o assunto, 

avançando, em seguida, na análise sobre os desdobramentos do tema no período imperial e 

republicano, até os dias atuais, em termos de organização institucional da ciência e da 

tecnologia. As Instituições de Estado, a formação de intelectuais, a definição de influências 

de representantes do poder político e a construção da identidade nacional foram analisadas, 

considerando a criação de órgãos federativos (institutos ou centros de pesquisa e 

desenvolvimento), e os espaços de atuação institucional de governo de Estado, seja como 

 
16 O SEMINALIS – Grupo de Pesquisa em Tecnologias Intelectuais e Aprendizagens Contemporâneas foi 

criado em 2008 sob a coordenação do Prof. Dr. Antônio Menezes, orientador dessa pesquisa. O SEMINALIS 
está associado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) através do 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente e pelo Departamento de Educação da 
Universidade Federal de Sergipe. A linha de pesquisa a qual pertenço é intitulada História, Método e 

Formação Interdisciplinar em Ciências Ambientais. Essa linha estuda as origens e o desenvolvimento das 
ciências ambientais no Brasil, sua história, método(s) e epistemologia. Interessa-se pela formação 
interdisciplinar, memória institucional, profissionalização e inovações técnicas, conceituais e metodológicas 
da área ambiental. 
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Ministério ou Secretaria de Presidência. Assim, os acontecimentos históricos foram 

agrupados ao redor de três eixos de análise, relevantes na discussão do tema: (a) pré-

institucionalização da ciência no Brasil: recursos naturais, economia e poder17; (b) 

institucionalização da ciência brasileira: o interesse em meio ambiente e desenvolvimento18; (c) pós-

institucionalização da ciência e as inovações ambientais19. 

É importante ressaltar que as origens e o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 

no Brasil possuem complexa historiografia (ALENCASTRO, 2000; FIGUEIREDO, 2016; 

ALTVATER, 1995; DRUMMOND, 2003; FAUSTO, 2001; 1995; FERREIRA, 2006). 

Desde o período inicial de colonização até os dias atuais, pode-se afirmar que existem 

conflitos de interesses quanto a representação política e a definição de desenvolvimento 

comprometido com a superação das desigualdades sociais, econômicas e culturais na 

produção e uso social de riquezas, advindas, sobretudo, das atividades diretas da ciência e da 

tecnologia, dentro do território brasileiro (COELHO, 2001; ALVES, 2005). Nesse sentido, 

não é fácil compreender, suscintamente, o processo de institucionalização da ciência no 

Brasil e suas associações com o desenvolvimento tecnológico, industrial e comercial, sem 

considerar as variáveis históricas, relativas aos modos de produção e circulação de riquezas 

materiais e imateriais (culturais e intelectuais), dentro do território nacional (ARRUDA, 

1986; BECKER, 1995; DEAN; KNIPEL, 1997). As riquezas materiais concentram-se, 

sobretudo, nos recursos naturais (HOLANDA, 1985; LAPA, 1980). Por esse motivo, as 

informações coletadas e sistematizadas durante a pesquisa, não foram analisadas, seguindo-

se, rigidamente, a cronologia dos eventos (criação de Instituições de Estado). Ao contrário, 

as análises foram distribuídas com base na categorização da BATEIA (categoria-nuclear, 

 
17 Esse período corresponde da chegada da Corte Portuguesa no Brasil até a Independência (1808-1822). 

Perpassa pelo período Imperial, dividido em Primeiro Reinado (1822-1831) e Segundo Reinado (1840- 1889) 
até meados dos anos de 1889, quando se inicia a Primeira República no Brasil, conhecida como República 
Velha (1889-1930). Foi incluída, nesse primeiro eixo de análise, também, a Era Vargas (1930-1957). 

18 Esse período corresponde a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) em 15 de janeiro de 1951 e da CAPES em 11 de julho do mesmo ano. 

19 Esse período tem como marco a criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em 15 de março 
de 1985. 
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categoria-relacional e categoria-contingencial), o que possibilitou evitar o excesso de seções 

de escrita, como forma de estruturar os resultados obtidos. 

Pretende-se apresentar informações de modo sintético, porém, sem perder de vista a 

importante contextualização dos elementos delineados metodologicamente. Por não se tratar 

de um trabalho historiográfico, evitar-se-á, igualmente, o excesso de detalhes documentais 

ou recorrência a outras fontes, em minudência. O assunto tem como foco a análise sobre a 

influência do Estado (seja o regime político, o monárquico ou republicano) no que se pode 

chamar de Elite Política20, indissociada da Elite Intelectual21 ou Científica no (e do) Brasil. 

Por fim, apresentar-se-ão as origens e as alterações ocorridas no processo de influência de 

decisão e organização do Estado sobre a Ciência e Tecnologia no Brasil, dando, em seguida, 

destaque às análises sobre a composição partidária, filiação, concentração e distribuição de 

representatividade e formação profissional dos ministros, ocupantes da carreira no Ministério 

de Ciência e Tecnologia do Brasil (e suas variações de nomenclaturas e designações oficiais) 

e, sobretudo, seus impactos na discussão sobre o interesse em inovação e meio ambiente.  

 

3.2 Categoria nuclear da pesquisa: as origens do interesse em torno às inovações 
ambientais no Brasil 
 

As inovações ambientais exigem redirecionamentos do setor produtivo quanto ao 

desafio do desenvolvimento sustentável (MARINHO, 2001; KIPERSTOK; MARINHO, 

2001). Todavia, o conceito isolado de inovação requer estreitas relações com os campos das 

ciências da administração. Porquanto, a gestão da inovação aparece como tendo centralidade 

nas iniciativas de setores públicos ou privados, compostas em abrangência de interesse 

 
20 O termo Elite Política desperta grande interesse entre os cientistas sociais, apresentando-se como consolidado 

objeto de pesquisa (PARETO, 1966; MICHELS, 1982; MOSCA, 1966; 1968; MILLS, 1981). O termo, desde 
sua origem, mantém-se associado a traços de distinção entre estratos sociais hierárquicos: “inferiores” e 
“superiores”, ligados a grupos de governantes ou representantes políticos. 

21 A respeito do termo Elite Intelectual será feito um esforço de compreendê-lo a partir das produções nacionais 
e internacionais, ligadas ao campo da produção cultural no Brasil, tendo como base as tradições de elite 
(formação acadêmica de excelência, distinção, origem social de classe etc.), considerando a representação da 
cultura numa ótica hegemônica, porém, forjada por agrupamentos específicos nos centros do conhecimento 
acadêmico ou científico e do conhecimento artístico-universitário. 
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nacional, a partir dos quais é possível compreender o desenvolvimento sustentável para além 

das questões econômicas, ou por elas restritamente orientadas (FREITAS; GONÇALVES; 

CHENG, 2010; SILVA; MOTTA, 2008). No entanto, é bastante comum, ainda, identificar 

nas produções sobre o tema da inovação – e em suas associações com as questões ambientais 

– a influência de Joseph Schumpeter (1833-1950), economista e cientista político austríaco. 

Essa influência, quase sempre, limita as pautas públicas voltadas ao meio ambiente (COSTA, 

2006; MARTES, 2010; MORICOCHI; GONÇALVES, 1994). 

Schumpeter (1997, p. 26) considera a inovação como sendo "qualquer diferenciação 

em termos de introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de bem [...] ao redor do 

produto ou dos processos a ele relacionado”. Nesses termos, consiste, tanto em introdução 

de novo método de produção, incluindo a manipulação comercial da mercadoria; ou a 

abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de matéria-prima, até ao 

estabelecimento de uma nova organização econômica. De modo que, o conceito clássico, 

schumpeteriano de inovação, contempla aspectos diferenciados, a exemplo de novos 

produtos e processos, diferenciação de produtos, novos mercados, novas posições de 

mercado, linhas de fornecimento e distribuição e estruturas de mercado (CAVALCANTE, 

1998). 

O conceito de inovação engloba introdução ou melhoria de produtos e processos 

(HAGEDOORN, 1993; CANONGIA, 2004; CUNHA; MOLINA-PALMA; SANTOS, 

2007). Na formulação teórico-conceitual schumpeteriana incorre em técnicas de mercado e 

técnicas organizacionais (SCHUMPETER, 1997). As inovações assim compreendidas são 

classificadas quanto aos efeitos econômicos que promovem em três tipos: (a) primárias 

(básicas ou maiores); (b) secundárias (contínuas ou menores), e, (c) gerenciais. Para 

Hagedoorn (1993), as inovações primárias são resultado da introdução de novos processos e 

produtos. Além disso, apresentam características descontínuas quanto à forma, de modo que 

provocam o aparecimento de um novo paradigma técnico (de produção ou de processo); as 

inovações secundárias constituem-se por mudanças incrementais, ou seja, acréscimo nos 

processos e produtos. Nesse caso, não institui rupturas no funcionamento dos mercados; as 

inovações gerenciais são formuladas a partir de novas formas organizacionais e de marketing, 
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em torno dos quais são foco de interesse a distribuição, vendas e publicidade (DAMIANO; 

FILHO; SILVEIRA, 2007; DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007). Note-se, a 

complexidade do assunto, em relação aos termos centrais que o delineiam no quadro 1: 

 
Quadro 1 - Definições de Inovação. 

continua.... 

Autor  Definição  
C.K. Prahalad  
(Universidade de Michigan)  

Inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a competitividade da 
companhia.  

Chris Freeman  
(The economics of industrial 
innovation, 1982)  

A inovação industrial inclui técnica, design, fabricação, gerenciamento e atividades 
comerciais pertinentes ao marketing de um produto novo (ou incrementado) ou do 
primeiro uso comercial de um processo ou equipamento novo (ou incrementado).  

Ernest Gundling  
(3M)  

Inovação é uma nova ideia implementada com sucesso, que produz resultados 
econômicos.  

Políticas Operacionais FINEP  Inovação é a introdução, com êxito, no mercado, de produtos, serviços, processos, 
métodos e sistemas que não existiam anteriormente, ou contendo alguma 
característica nova e diferente do padrão em vigor.  
Compreende diversas atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, 
financeiras, comerciais e mercadológicas. A exigência mínima é que o 
produto/serviço/ processo/método/sistema inovador deva ser novo ou 
substancialmente melhorado para a empresa em relação aos seus competidores.  

Fritjof Capra  
(Universidade de Berkeley)  

As organizações inovadoras são aquelas que se aproximam do limite do caos.  

Gary Hamel  
(Strategos)  

Inovação é um processo estratégico de reinvenção contínua do próprio negócio e da 
criação de novos conceitos de negócios.  

Giovanni Dosi  
(Universidade de Pisa)  

Inovação é a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e 
adoção de novos produtos, novos processos e novas técnicas organizacionais.  

Guilherme Ary Plonski  
(Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas)  

Inovação pode ter vários significados e a sua compreensão depende do contexto em 
que ela for aplicada. Pode ser ao mesmo tempo resultado e processo ou ser associada 
à tecnologia ou marketing.  

Joe Tidd, John Bessant e Keith 
Pavitt  
Gestão da Inovação (2008)  

Inovação é algo novo que agregue valor social ou riqueza, é o desenvolvimento de 
novos valores que mantêm ou aumentam a posição competitiva de uma empresa 
(gerando lucro)  

Joseph Schumpeter  
(economista)  

O que conta é a concorrência pelo novo bem de consumo, nova tecnologia, nova 
fonte de fornecimento, novo tipo de organização... concorrência que... não atinge a 
margem dos lucros e dos resultados das empresas existentes, mas os seus 
fundamentos e suas próprias vidas.  

Martin Bell e Keith Pavitt  
(Universidade de Sussex)  

A inovação pode ser vista como um processo de aprendizagem organizacional.  

Michel Porter  
(The Competitive Advantage of 
Nations, 1990)  

As empresas alcançam vantagem competitiva através de ações de inovação. 
Abordam a inovação em seu sentido mais amplo, incluindo tantas novas tecnologias, 
quanto novas formas de fazer as coisas.  

Peter Drucker  
(Universidade de Claremont)  
(Innovation and entrepreneurship, 
1985)  

Inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos (pessoas e processos) 
existentes na empresa para gerar riqueza.  
É o esforço para criar mudanças objetivamente focadas no potencial econômico ou 
social de um empreendimento.  
A inovação é a ferramenta específica de empreendedores, por meio da qual 
exploram a mudança como uma oportunidade para diferentes negócios ou serviços. 
É passível de ser apresentada como uma disciplina, passível de ser aprendida, 
passível de ser praticada.  
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continuação... 
 

Fonte:  Martins (2011) 
 

Observa-se que a definição de inovação envolve complexidade na composição de 

termos comuns. Quase sempre implica em novo produto ou processo, melhorias, redefinição 

ou atribuição de novas capacidades agregadas ao produto ou processo técnico. De maneira 

que, em modelos tradicionais, tem-se início com a identificação de uma necessidade ou 

oportunidade de melhoria pretendida, incorporando conhecimentos, sem desconsiderar 

ambientes como econômico e social, até resultar, numa invenção. Quando incorporada em 

um produto e introduzida no mercado, esta invenção se torna uma inovação, e inicia-se a 

etapa de difusão, com seu lançamento no mercado (TOLEDO, 1994). Assim, é importante 

distinguir inovação de invenção. 

O conceito de invenção está associado a qualquer novidade (técnica ou gerencial no 

produto) que não seja capaz de gerar retorno econômico de investimento (TIDD; BESSANT; 

Philip Kotler e Fernando Trías de 
Bes  
(A Bíblia da Inovação, 2011)  

De fato, a inovação nem sempre acarreta saltos gigantes adiante. A inovação gradual, 
passo a passo, também é inovação – e é tão necessária, ou até mais, que a versão 
radical. Isso é o que realmente torna o negócio sustentável. A inovação também deve 
ser entendida como o desenvolvimento de uma cultura de inovação dentro da 
empresa, que é aquilo que permite produzir e levar ao mercado um fluxo constante 
de inovações menores e incrementais.  

Price Pritchett  
(consultoria Price Pritchett)  

Inovação é como nós nos mantemos à frente do nosso ambiente. As inovações fora 
da nossa organização vão acontecer quando elas quiserem ‟– estejamos prontos ou 
não.  

Richard Branson  
(DTI Innovation Lecture)  

Um negócio inovador é aquele que vive e respira fora dos padrões. Não se trata 
apenas de boas ideias, mas de uma combinação das mesmas com uma equipe 
motivada e uma compreensão instintiva sobre o que seu cliente necessita.  

Ronald Jonash e Tom Sommerlatte  
(consultores)  

Inovação é um processo de alavancar a criatividade para criar valor de novas 
maneiras, através de novos produtos, novos serviços e novos negócios.  

Roy Rothwell e Paul Gardier  
(Invention, innovation, re-
innovation and the role of the user, 
1985)  

A inovação não implica, necessariamente, apenas a comercialização de grandes 
avanços tecnológicos (inovação radical), mas também inclui a utilização de 
mudanças de know-how tecnológico em pequena escala (melhoria ou inovação por 
incremento).  

Steve Jobs  
(Ex-CEO na Apple)  

A inovação só conhece um limite: a imaginação. Quem quiser ganhar um lugar de 
destaque tem que pensar de forma original, além dos quatro cantos do seu escritório. 
A inovação não precisa ser tecnológica, pode ser um novo meio de fazer as coisas, 
com mais simplicidade e eficiência, uma abordagem diferente em relação ao cliente, 
uma linha de design mais elegante.  

Tom Kelley  
(Ideo)  

Inovação é o resultado de um esforço de time.  

Tony Davila, Marc J. Epstein e 
Robert Shelton  
As regras da inovação (2007)  

Inovação é o poder de redefinir a indústria.  

Unidade de Inovação, Department 
of Trade and Industry, Reino Unido 
(2004)  

Inovação é a exploração de novas ideias.  
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PAVITT, 2008). A invenção não é “suficiente para compensar o investimento feito no 

conhecimento, na informação necessária e na criatividade despendida, muito menos para 

gerar um lucro extraordinário para quem assim empreendeu [...]” (MARTINS, 2011). Nesse 

sentido, a inovação exige habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e 

conseguir tirar proveito do conhecimento (científico, tecnológico ou empírico) e proveito da 

informação, recorrendo-se à criatividade. Além disso, em inovação, fala-se em quatro 

importantes características: (1) mudança nas coisas (produtos/serviços); (2) mudanças na 

forma em que os produtos/serviços são criados e entregues; (3) mudanças no contexto em 

que os produtos/serviços são introduzidos; (4) mudanças nos modelos mentais subjacentes 

que orientam o que a empresa faz. Esses quatro elementos são conhecidos como os “4Ps” da 

inovação22. 

A inovação pode ser classificada segundo o grau de novidade percebido (DAVILA; 

EPSTEIN; SHELTON, 2007). Pode-se falar que existem diferentes graus de novidade 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Nesse sentido, ocorrem mudanças, nas quais estão 

implícitas melhorias, em abrangência de menor alcance até mudanças de mentalidade no uso 

social dos produtos ou serviços. Com isso, pode-se classificar a inovação em: (a) inovação 

incremental (melhorias naquilo que se sabe fazer); (b) inovação intermediária ou semi-radical 

(quando a melhoria do produto ou do processo é algo “novo para a empresa”), e, (c) inovação 

radical (quando a melhoria do produto ou serviço é novo para o mundo). Nesse caso, observa-

se que existem nos três tipos de inovação alavancas, orientadas por modelos de negócio ou 

por modelos de tecnologia.  

As inovações ambientais são compreendidas como aquelas que articulam melhorias 

em modelos de negócio ou modelos de tecnologia e que tem por base o chamado produto 

ambiental (BOGLIACINO et al., 2009; LUNDVALL et al., 2009; OLTRA, 2008). Entende-

se, nessa Tese, por produto ambiental, todo e qualquer artefato técnico ou tecnológico que 

apresente estrutura e funções de dispositivo de valor econômico variável, e, que se mantenha 

 
22 (1) Inovação de Produto/Serviço; (2) Inovação de Processo; (3) Inovação de Posição; (4) Inovação de 

Paradigma.  
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ligado às pautas da sustentabilidade ambiental (conservação, preservação e/ou proteção aos 

recursos naturais) e à sua ecoeficiência no uso coletivo de bens e materiais, ligados 

diretamente ao consumo (NIOSI, 2010; OECD, 2011), como critério demarcatório para o 

estabelecimento de novos ordenamentos distributivos no mundo social do trabalho e da 

indústria, no que se refere à melhoria da qualidade de vida planetária, acesso à riqueza 

produzida e reconfiguração das relações dos homens com a natureza numa perspectiva de 

saúde, educação, convivência e cidadania (LASTRES; CASSIOLATO; ARROIO, 2005; 

OLTRA, 2008; PRATES; SERRA, 2006).   

Nesses termos, os modos de apropriação dos recursos naturais pelo trabalho humano 

tornam-se fonte dos principais conflitos e disputas ocorridas entre diferentes sociedades 

(MARX, 2013; 1984; SACHS, 1993; SCHWARTZMAN, 1997; HOGAN; VIEIRA, 1995; 

JOHNSON; SILVA, 1992). Nem sempre essa premissa teve destaque e visibilidade entre o 

cidadão comum, pensadores, políticos e pesquisadores (KIMINAMI, 1997). As disputas de 

poder, em todas as épocas, envolveram a guerra por recursos naturais, às vezes, descrita como 

tendo por base a expansão de domínios territoriais, como as grandes conquistas e 

conquistadores no Ocidente ou entre os ocidentais e outras partes do mundo. No entanto, ao 

redor de toda empreitada expansionista estava em jogo fontes de recursos naturais como rios 

e bacias hidrográficas, apropriação de técnicas agrícolas, rotas marítimas, especiarias como 

pimenta, açúcar, ouro, etc. (FERNANDES, 1994; SOUZA, 2000; TORAL, 2000). Desse 

modo, a estreita relação entre meio ambiente e inovação, ao longo percurso da história de 

diferentes sociedades em diferentes épocas, justifica a alcunha do termo inovação 

ambiental23.  

O interesse em inovações ambientais aparece recentemente nos cenários da política 

brasileira (TIGRE, 2006; SOUZA, 2008; SCHWARTZMAN, 1997). Mas, apresenta suas 

origens na relação entre ciência, cientistas e estreita interação com o exercício de poder de 

Estado. As Instituições de Estado e seus representantes políticos e intelectuais desempenham 

papéis mais ativos em termos de liderança e definição de modernização do país no Período 

 
23 Destaque-se, mais uma vez, que o objeto de pesquisa desse estudo que diz respeito às origens, contextos e 

contradições do interesse público de representantes de Estado em torno da inovação ambiental no Brasil. 



45 

 
 

Republicano, divido em quatro importantes momentos: 1889-1930; 1930-1945; 1945-1964 e 

1985- dias atuais. No entanto, é a partir dos anos de 1930 que teve início a construção de 

narrativas propulsoras da identidade nacional brasileira, seus símbolos e seus mitos (SOUZA, 

2000; 2017). Sem dúvidas, a criação de universidades e de instituições de pesquisa, aliadas 

ao campo da literatura e das artes,  favoreceram o aparecimento de contradições 

sociohistóricas (RUBIN OLIVEIRA, 2011; MATTOS, 2005; ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011), que, em torno do tema da inovação ambiental, naquilo que está relacionado ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, sedimentadas pelas tradições da elite intelectual, 

cujos membros demonstram até hoje, propensas afinidades ao território da representação 

política e pelo exercício do poder (GUIMARÃES, 2011; AZEVEDO, 1964; MICELI, 2004). 

  

3.2.1 A pré-institucionalização da ciência no Brasil: recursos naturais, economia e poder  
 

Os primeiros indícios de produção científica no Brasil foram demarcados pela 

preocupação obsessiva com a extração de recursos naturais (CARDOSO, 1980).  Durante o 

período colonial, entre a chegada dos primeiros jesuítas em 1539 até a vinda da Coroa 

Portuguesa ao Brasil, em 1808, os elementos centrais de interesse em torno ao tema foi o da 

exploração agrícola e de minérios (AMADO; FIGUEIREDO, 1992; CARVALHO, 1992; 

COELHO, 2001; MARQUES, 2003). Conjugue-se aos esforços do período, a tentativa de 

compreender os esforços dos colonizadores em educar os nativos brasileiros, quanto às 

questões culturais, linguísticas e simbólicas da Coroa Portuguesa (COUTO, 2000).  

O interesse pela terra, suas riquezas em termos de matéria-prima, trouxe ao Brasil 

personalidades importantes do cenário europeu (OBERACKER, 1962). Todavia, a circulação 

de intelectuais e/ou pesquisadores não consolidou interesses institucionais em torno das 

riquezas naturais, modos de relação dos indígenas com a natureza. O fato de a produção 

brasileira ser destinada a fins mercantilistas, tornou a Colônia um ambiente pouco propício 

ao desenvolvimento econômico local, já que a relação com o Novo Mundo era voltada à 

extração desordenada de recursos naturais na Terra Brasilis. O que se destaca, nesse período 

inicial da colonização brasileira por Portugal, é o emprego de tecnologias de extração de 
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minério, transporte e engenharia náutica, cujas bases a nação lusitana havia desenvolvido sob 

domínio tecnológico e científico, considerados avançados para a época (AZEVEDO, 1994). 

Mesmo assim, ressaltam-se iniciativas isoladas de atividades de pesquisa científica com 

vistas à catalogação e estudos sistemáticos da fauna e da flora brasileiras (SARAIVA, 2005; 

MARQUES, 2003; COELHO, 1989). 

Nesse contexto, havia um breve interesse pela botânica e pelo exotismo dos povos 

habitantes do Brasil (LIMA, 1976). Estudiosos europeus do assunto vieram em expedições, 

esse é o caso do francês Jean de Léry (1534-1611), escrivão da expedição liderada por 

Nicolas Durand de Villegagnon (1510-1571), e, o de Hans Staden (1525-1576), viajante 

aventureiro alemão que esteve em Itamaracá e São Vicente naquela época. Um terceiro foi o 

viajante português Pero de Magalhães Gandavo (1540-1580) que produziu documentos de 

valor histórico, mais que propriamente científico (CUNHA, 1996; FONSECA, 1989). Desse 

modo, criou-se, a partir da relação entre nativos e estrangeiros, complexas narrativas sobre 

os modos de vida e sobre a organização social que estabeleciam distanciamento e disputas 

por território de poder de representação, nos quais o externo, europeu, civilizado e moderno, 

traduzia, classificava e expropriava riquezas naturais e simbólicas do nativo ou do 

colonizado. 

A primeira atividade científica em território brasileiro ocorreu durante a Invasão 

Holandesa em Pernambuco, entre 1630 e 1654 (RODRIGUES, 1949; SANTIAGO, 1984; 

SCHALKWIJK, 2004). Trata-se das atividades desenvolvidas por médicos e naturalistas, a 

exemplo de Guilherme Piso (1611-1678) que escreve com Georg Marcgrave (1610-1644), 

compêndios sobre doenças tropicais e terapias indígenas. Ambos vieram a Recife com o 

príncipe Maurício de Nassau (1604-1679) por volta de 1638. Nesse contexto, Guilherme Piso 

é considerado fundador da medicina tropical, com seu livro De medicine brasiliensis, 

primeira parte da História naturalis braziliae, publicada em 1648. 

A ciência no Brasil é praticada sob tutela da Igreja (SALVADOR, 1965; NOVAIS, 

1981). Os viajantes curiosos, colecionadores, ensaístas e exploradores eram financiados pelas 

ordens religiosas que detinham o acesso ao conhecimento acumulado (MARQUES, 2003). 

Não se deve esquecer, por isso mesmo que, muitas atividades de ensino científico ocorriam 
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nos mosteiros religiosos da Colônia (LIMA, 1976). Entre eles está o Seminário Jesuíta da 

Bahia, onde havia um curso de Artes, no qual se estudava Lógica, Física, Metafísica, Estética 

e Matemática. Um aluno desse curso foi Bartolomeu de Gusmão (1685-1720), inventor do 

aeróstato, cuja educação matemática foi iniciada no Brasil. A educação superior a essa época 

era realizada em Coimbra, Portugal. A atividade científica dos jesuítas, nos tempos coloniais, 

está patente na Missão dos Padres Matemáticos que veio ao Brasil em 1729, com a 

incumbência de elaborar mapas baseados na determinação exata das coordenadas geográficas 

(NOVAIS, 1981).  

O conjunto dessas atividades contribuíram para a formalização do pensamento 

político e crítica ambiental no Brasil escravista alcança largo período da história do Brasil 

(1786-1888) (PÁDUA, 2002; SALVADOR, 1965). Contudo, a trama de interesse na 

circulação de pesquisadores no território brasileiro, ancora-se nos bastidores da política, em 

busca de construção de unidade e estabelecimento de poderio extrativista-colonizador 

(LYRA, 1994; MATTOS, 2005).  Destaque-se que o sentido da Colônia era a produção 

econômica, demarcada pelo predomínio da escravidão nos modos de produção (ARRUDA, 

2001; ARRUDA, 1986). Com a transferência da Corte portuguesa24 para o Rio de Janeiro em 

1808, a transformação da Colônia em Reino Unido a Portugal e Algarve, muitos estudiosos 

de botânica vieram para o Brasil, no intuito de intensificar o conhecimento científico europeu. 

O registro sistemático de conhecimento sob forma de livros, a exemplo do de Von Martius 

(1794-1868) foram incorporados à ciência brasileira, sendo os mais lidos em botânica. Nesse 

período, também temos estudos de geologia e mineralogia, que foram de grande contribuição 

à mineração e outras explorações abrangidas por essa área25. Contudo, são as Instituições de 

 
24 A transferência da Corte Portuguesa para a colônia significou também a transferência das instituições técnico-

cientificas. Assim, só no ano de 1808 foram criados o Colégio Medico-Cirúrgico da Bahia, Escola Medico 
Cirúrgica do Rio de Janeiro, a Academia de guardas marinhas o Real Horto e o Jardim Nacional. Academia 
visava a formação de militares, porém oferecia cursos de Engenharia, de Matemática e de Ciências Físicas e 
Naturais. O Museu Nacional, concebido com fins utilitários transformou-se no decorrer do século numa 
respeitável instituição de pesquisa (MOTOYAMA, 1985; VARGAS, 2001). 

25 O período entre Brasil- Colônia e Brasil Imperial traz consigo outras configurações para a ciência e o 
desenvolvimento tecnológico. Um dos representantes europeus de ciência, visitantes do Brasil, nessa época, 
foi Charles Robert Darwin (1809-1882), que passou pela Bahia e Rio de Janeiro, na viagem da corveta Beagle, 
entre 28 de fevereiro e 18 de março de 1832. Outras missões científicas tiveram lugar a partir da transferência 
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Estado, e suas relações com os intelectuais de Estado, que efetivamente abarcarão as 

problemáticas e os conflitos de interesse ao redor do desenvolvimento científico no território 

nacional.  

 

3.2.2 As Instituições de Estado no Brasil: desenvolvimento científico e os intelectuais  
 

Um dos mais importantes benefícios para a ciência brasileira, nos dias atuais, 

decorrente da transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, foi a criação de 

Instituições de Estado (DINIZ, 2010; CARNOY, 1986; FAUSTO, 2001). Destacam-se, 

inicialmente, as Escolas de Ensino Superior e o Exército Nacional. As Escolas de Medicina 

e Cirurgia da Bahia e do Rio de Janeiro foram fundadas em 1808, esta última junto à Santa 

Casa de Misericórdia. Em maio de 1808, foi fundada a Academia da Marinha. Além disso, 

aconselhado pelo Conde de Linhares26, Rodrigo de Sousa Coutinho (1745–1812), D. João 

decidiu criar cursos regulares de ciências exatas e de observação, não só para oficiais do 

Exército como também para engenheiros, geógrafos e topógrafos. Com esse espírito, a 

Academia de Artilharia e Fortificações já existente no Rio de Janeiro, foi transformada em 

Academia Real Militar, em 23 de abril de 1811, tendo sido sediada provisoriamente na Casa 

do Trem, na ponta do Calabouço. Em 1812, foi transferida para o Largo de São Francisco, 

mesmo local onde viria a sediar a antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro.  

Outros benefícios para a ciência brasileira decorrentes da transferência da Corte 

Portuguesa para o Rio de Janeiro foram voltados à documentação, a arquivística e à imprensa 

(FAUSTO, 1995). Em 1808, foram fundados o Real Horto, depois Real Jardim Botânico, 

para aclimatação de plantas das colônias portuguesas no Brasil; criaram-se ainda, nesse 

mesmo ano, a Biblioteca Nacional e a Imprensa Régia; em 1818, fundou-se o Museu Real, 

depois Museu Nacional, que veio a ser fonte de pesquisas científicas durante todo o Império. 

As ciências naturais são mais bem estudadas, durante o Império, no Museu Nacional que nas 

 
da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, como um dos benefícios da abertura dos portos aos estrangeiros, 
para o estabelecimento da ciência brasileira. 

26 O título de Conde de Linhares é um título nobiliárquico de Portugal, criado por duas vezes, no século XVI e 
mais tarde no século XIX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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faculdades de Medicina ou Engenharia. Em 1876, o Museu passou a editar os Arquivos do 

Museu Nacional, onde começaram a aparecer os resultados das primeiras pesquisas 

nacionais. 

No contexto da pré-institucionalização da ciência no Brasil27, tornou-se comum, a 

participação ativa de intelectuais na criação de Instituições de Estado (MOTA, 1977; 

CARVALHO, 1989; VIANA, 1987). A ênfase dessa participação está associada ao 

desenvolvimento das instituições de ensino, a partir de tentativas de apagar conflitos de 

interesse entre representantes e representados da Coroa Portuguesa (AGNOLIN et al., 2012; 

AGNOLIN, 2001; ASSUNÇÃO, 2001; BRANCO, 2016; CABRAL, 1925). No Período 

Colonial é valorizado em função da ação cultural unificadora exercida pelos jesuítas e padres 

capelães na medida em que, a ação destes agentes teria desempenhado "um importante papel 

na conservação da cultura brasileira no sentido europeu e de sua unidade no sentido nacional" 

(AZEVEDO, 1964, p. 534-535)28.  

Nesses termos, um dos intelectuais de destaque, pesquisador do Museu Nacional, 

entre 1885 e 1890, foi o zoólogo Emílio Goeldi (1859-1917). Em 1894, foi nomeado diretor 

do Museu Paraense – hoje Museu Goeldi. Com a ajuda de eficientes colaboradores, realizou 

pesquisas que vieram a conferir ao Museu renome internacional. Aliás, é essa a função de 

intelectuais, no jogo da participação ativa, dentro das Instituições de Estado (BUSINO, 1992; 

SULEIMAN; MENDRAS, 1995). Em 1874 contrataram um especialista em química para o 

organizar um laboratório químico no Museu Nacional, o farmacêutico alemão Theodor 

Peckolt (1822-1912). Em 1846, as academias Militar e da Marinha organizaram em conjunto 

um Observatório Imperial de Astronomia, no Rio de Janeiro. Note-se que é a política e a 

 
27 No Brasil, a institucionalização da ciência e da tecnologia vai se dar em atraso face outros países latino-

americanos, mas a partir dos anos 50, com a criação do CNPq e da Capes. Nesses termos, a formação de 
recursos humanos passa a ser um dos fatores estratégicos para garantir a expansão das forças produtivas 
capitalistas como política de Estado e não mais como política de governo. 

28 É importante frisar que,  Azevedo (1964, p.534) discute a formação inicial do que vai se chamar de cultura 

brasileira, como símbolo da identidade nacional, inserindo-a na tradição da civilização ocidental. De modo 
que, por toda a fase colonial e imperial, é caracterizada como " [...] um tipo de mentalidade marcada pelo 
espírito literário e livresco, pela falta de audácia construtiva e pela preocupação excessiva com as fórmulas 
jurídicas [...]". 
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intelectualidade, porções imbrincadas umas às outras, de modo que a figura de especialista, 

adquire, sub-repticiamente, poderes estáveis, no complexo jogo da representação de Estado 

(GENOVEZ, 2003; CARVALHO, 1988; NABUCO, 1997; MARTINS, 2005). 

O domínio da natureza aparece como símbolo de poder político na representação do 

interesse das Instituições de Estado e dos intelectuais (CANONGIA et al., 2004; VARGAS, 

2001). A tecnologia e a pesquisa científica emergem como formas de ampliação da influência 

do poder de representação que, de início, personificam-se em determinados tipos de profissão 

e ofício: engenharia, medicina e direito (PARETO, 1966; LOPES, 2003; CUNHA, 2015). O 

interesse pela ação pública e as formas de domínio delas decorrentes permaneceram sob o 

escrutínio do poder político sobre o poder intelectual (POSNER, 2002). O domínio técnico e 

racional da natureza, atingiu sistemas complexos de relações entre agentes sociais, contexto 

político e econômico. O intelectual é figura pública em simbiótica composição com as tramas 

da política de representação de Estado (POCCOK, 2003). Desse modo, lê-se: 

 

O intelectual moderno [...] sucumbiu às paixões da cidade e ao realismo das 
multidões; o sábio transformou-se em milícia espiritual do poder temporal e, assim, 
perdeu sua autonomia no que concerne aos interesses do Estado, da classe, da raça 
e do partido.  Ao longo do século XX a negatividade associada ao termo intelectual 
[...] foi-se dissipando, de tal maneira que as ideias de engajamento, de missão, de 
compromisso civil foram dignificando aqueles que, por meio de manifestos e de 
ações diretas na ágora moderna, participaram ativamente da vida política 
(VIEIRA, 2008, p. 73) 

 

Nas esferas do poder político da formação profissional de Estado, o predomínio das 

áreas de engenharia e ciências da saúde na composição das pautas públicas, pouco a pouco, 

dão espaço para as ciências humanas (NAGLE, 2001; MICELI, 2004; BARBOSA, 2003; 

DONELLI; DONATONI, 1996). É o caso das ciências jurídicas e dos estudos sobre a 

sociedade e a cultura brasileira. As ciências humanas só vieram a ser ensinadas no Brasil com 

a organização das academias de Direito de Recife e de São Paulo, em 1827, já com o Brasil 

independente (AZEVEDO, 1994). As academias jurídicas foram organizadas nos moldes das 

faculdades de cânones e de Leis de Coimbra. Por isso, entre os advogados do Império veio a 

dominar uma atitude retórica e literária que deu lugar à burocracia imperial. Nessa época, a 

Psicologia e a Sociologia eram assuntos de especulação filosófica, tanto na Academia de 
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Direito de São Paulo como na de Recife e as questões ambientais, circulavam indiretamente 

sob forma retórica ou literária (MORAES, 2002).  

Diante das aproximações entre engenharias, ciências da saúde e ciências humanas, 

outro elemento que se estabelece durante o período monárquico é o embate entre a 

organização das Forças Armadas e a formação de profissionais de Estado (MOREL, 2006; 

CARVALHO, 2006; D’ARAÚJO, 2010; McCANN, 2007). Em 1858, com a organização da 

Escola Central29, o ensino das Matemáticas e das Ciências Físicas e Naturais, bem como o 

das disciplinas próprias da Engenharia Civil, foi desligado da Academia Militar. A Escola 

Central permaneceu no Largo de São Francisco, enquanto a Escola Militar instalou-se na 

Praia Vermelha. Apesar de restrita à formação de engenheiros civis, a Escola Central 

continuou a ser regida pelo Exército. Então, pela primeira vez no Brasil foi oficializada a 

expressão “engenheiro civil”. Além da construção de estradas de ferro, durante o Império, há 

uma grande atividade nos estudos e projetos de instalações portuárias ao longo da costa. Em 

1874, o primeiro ministro do Império, José Maria da Silva Paranhos, o visconde do Rio 

Branco, formado na Academia Militar, da qual foi lente das disciplinas de Artilharia, 

Mecânica, Economia Política, Estatística e Direito Administrativo, reorganizou a Escola 

Central, transformando-a em Escola Politécnica. Assim, desligou o ensino da Engenharia 

Civil do Ministério da Guerra. Note-se, importante destaque a esse respeito: 

 
[...] pode-se dizer que a proliferação das Academias sob o Império foi parte de uma 
política devotada à ampliação da esfera estatal, mediante o incremento dos quadros 
do funcionalismo e a democratização do acesso a eles, principalmente no ramo 
militar [...], a extensão da instrução pública referida à formação técnica de artífices 
e gráficos [...] e a construção de espaços de organização de intelectuais e artistas 
sob o padrão dominante no continente europeu. [...] levavam em conta a iniciativa 
do Poder Moderador em organizar agências intelectuais conforme movimento de 
modernização sob controle político do Imperador (CARVALHO, 2007, p. 19). 

 
29 A única instituição governamental leiga de ensino secundário, durante o Império, foi o Colégio D. Pedro II, 

do Rio de Janeiro, fundado em 1837, tendo à frente, Araújo Lima (1837-1840). No Colégio D. Pedro II existiu 
um curso de sete anos que conferia grau e diploma de bacharel em Letras aos aprovados, porém não podia ser 
comparado com uma Faculdade de Letras: era um Instituto de Estudos Secundários com a nítida finalidade 
de preparar os alunos para o ingresso nas Escolas Profissionais Superiores. A partir do final da Guerra do 
Paraguai (1870), toma conta da mentalidade nacional uma ideia de modernização, no sentido explícito de 
transformar o Brasil num país, em tudo, semelhante aos da Europa. Desde meados do século, já chegava ao 
país ideias que, a partir de 1830, se consolidaria como Positivismo Comteano. 
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No Brasil, sob influência europeia, o positivismo comteano consolidaria o lugar da 

mentalidade cientificista e elitista nas tramas do poder da representação política de Estado 

(DIAS, 1982; BEZERRA, 2013). Isso significa que o país deveria ser governado, 

autoritariamente, por uma elite intelectual, forjada na produção de significado social, cujas 

bases são a ciência e o poder político de representação de Estado (SOUZA, 2017; 

BOTELHO, 2005). Nesse sentido, destaca-se, no final do governo de Floriano Peixoto (1839- 

1895), em 15 de fevereiro de 1894, a criação da Escola Politécnica de São Paulo, por projeto 

do então deputado estadual Antônio Francisco de Paula Souza (1843-1917). Desde 1898, 

foram ministradas aulas práticas de técnicas elementares e laboratórios de ensaios na 

instituição. É esse o caso do Gabinete de Resistência dos Materiais, uma das células-mãe da 

tecnologia brasileira. Nessa época aconteceu uma verdadeira revolução na engenharia 

brasileira, com o aparecimento do concreto armado. Em 1913, já se encontravam lições sobre 

o cálculo do concreto armado nas apostilas de aula de Paula Souza. 

O contexto dos interesses sobre o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil 

era formado por liberais, republicanos, positivistas e federalistas30 (CARVALHO, 2009). No 

regime imperial, é possível identificar dois eixos de legitimação do status quo entre políticos 

e intelectuais a respeito das Instituições de Estado: (a) o indianismo romântico31; (b) o 

liberalismo estamental e o catolicismo hierárquico (ALONSO, 2002; CARVALHO, 2007). 

A racionalização em torno dos fundamentos da ordem social aglomerava liberais 

republicanos, novos liberais, positivistas abolicionistas, federalistas positivistas de regiões 

brasileiras como Rio Grande do Sul e federalistas científicos de São Paulo (BASTOS, 2011; 

SILVA, 2002; MOREL, 2006). O fato é que se desenvolve a marginalização política de 

muitos intelectuais, em associação a determinados grupos de representação de poder político, 

 
30 A esse respeito ALONSO (2002) problematiza as influências de Spencer (1820-1903), Comte (1798-1857) e 

Darwin (1809-1882) sobre o pensamento social brasileiro. Em outras palavras, discute e redireciona 
interpretações sobre as fontes de filiação de mentalidade de intelectuais brasileiros ou aqueles que mais 
ativamente construíram as relações políticas em torno das pautas nacionais ligadas a diversos temas, dentre 
eles, o desenvolvimento, a ciência, a tecnologia e o meio ambiente. 

31 Em profusão na literatura da época, a exemplo das obras de José de Alencar (1829-1877): O Guarani (1857), 
Iracema (1865) e Ubirajara (1874), entre outros. 
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no sentido de esgotamento de realização profissional e de limites estreitos quanto a posição 

de subordinação social dentro das relações estatais.  Para Alonso (2002) o que se destaca 

nesse cenário é a existência de repertórios diferenciados, postos em circulação entre os 

grupos de intelectuais brasileiros, de modo que a gramática intelectual, mobilizou a autora 

supracitada chamou de comunidade de experiência, incidindo o ordenamento das filiações e 

a composição de cada grupo pela lógica do recrutamento político32. 

As disputas e conflitos permaneceram constantes entre engenharias, ciências da saúde 

e ciências humanas. Esse processo se refletiu nas pautas políticas a respeito das escolas 

públicas e ao ensino escolar. Quanto ao ensino básico, logo após a Proclamação da República, 

Benjamin Constant (1836-1891), que considerava básica a educação do povo brasileiro para 

o sucesso do governo republicano, foi nomeado Ministro da Educação, Correios e Telégrafos. 

Promulgou, então, uma Reforma do Ensino. Tal Reforma, nos moldes positivistas, pretendia 

retirar da educação o seu caráter eminentemente humanista, mas caiu no oposto, não menos 

criticável, o cientificismo. Em 1920, ocorre a fundação do Escritório Saturnino de Brito, no 

Rio de Janeiro, o primeiro escritório brasileiro de engenharia consultiva. Paralelamente à 

preocupação com o saneamento, surgiu a da higiene das habitações. Essa é a visão que 

dominou a mentalidade das grandes cidades brasileiras na época: civilizar o Brasil, isto é, 

torná-lo semelhante à Europa. Como essa mentalidade era cientificista, a ação civilizadora 

deveria ser feita pela ciência, por intermédio da Medicina e da Engenharia. À Engenharia 

caberiam os melhoramentos urbanos, o saneamento das cidades e a construção de portos e 

estradas33. À Medicina, a erradicação das doenças epidêmicas: cólera, febre amarela, febre 

tifoide, malária e da lepra. Apareceu então um agente modernizador a quem se aplicava o 

vocativo de cientista, mas que, na realidade, era um médico ou um engenheiro. Esses, de 

fato, não substituíam os bacharéis, políticos e literatos da República, porém seriam utilizados 

 
32 Sobre o termo recrutamento político confira a definição adiante. 

33 Destaque-se que em 1898, na recém fundada Escola Politécnica de São Paulo, foi criado o Gabinete de 
Resistência dos Materiais, uma das células-mãe da tecnologia brasileira. Nas primeiras décadas do século XX, 
o papel do Gabinete de Resistência dos Materiais voltou-se para o estudo experimental de obras de concreto 
armado, que gerou uma verdadeira revolução na engenharia brasileira (VARGAS, 2001). 
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por aqueles na intenção comum de modernizar o país, mediante realizações políticas 

(VARGAS, 2001).  

As alterações feitas pelas Instituições de Estado ocorreram, sobretudo, dentro da 

ordem burocrática (NUNES, 1997). Em tais circunstâncias, incluiu-se como parte do 

processo, a modernização do país, forjada pelas tentativas de construção da identidade 

nacional, referenciada pelos avanços na Europa. Por isso, a base para entender a 

institucionalização da ciência no Brasil é a criação de órgãos, que se ratifica pelo 

recrutamento34 de muitos intelectuais de renome internacional (GAXIE, 2012; COSTA; 

BOLEGNESI; CODATO, 2013; MICHELAT; SIMON, 1975; NORRIS, 2013). Isso implica 

na observação direta sobre a criação de órgãos oficiais de Estado35 (na época, Regime de 

Reino Unido à Coroa Portuguesa). Essas alterações incluem a composição de estratégias e 

de escolhas desse ou daquele tipo de interesse na produção e exploração de riquezas e na 

formação de cientistas, aqui no Brasil (LYRA, 1994). Lê-se, a respeito das representações de 

intelectuais: 

As posições ocupadas pelos intelectuais na cena cultural, na disputa pela afirmação 
e regularização de sentidos, e a crença amplamente compartilhada na virtuosidade 
da boa educação propiciaram a formação e a disseminação de representações 
generosas sobre os ilustrados no transcorrer do século passado, incidindo 
diretamente sobre o poder político desses agentes. Esses quadros semióticos e 
políticos são resultantes de um complexo processo, no qual os intelectuais se 
mostraram extremamente competentes para criar sua própria imagem, pois, além 
de deterem competência para operar com a palavra, com o discurso, ocuparam 
púlpitos socialmente valorizados na imprensa, no Estado, nas instituições de ensino 
e nos círculos de cultura. Nessas condições de ascenso social prevaleceram 
imagens extremamente favoráveis e apologéticas, instituindo-os como verdadeiros 
heróis prometeicos, vocacionados para defender os interesses públicos em nome 
da razão universal (VIEIRA, 2008, p. 73-74). 

 
 

 
34 O termo recrutamento é, aqui, utilizado no sentido das ciências sociais, em particular nos estudos sobre a 

prática e a organização de sistemas ou partidos políticos. No campo das ciências da administração, o 
adestramento consiste na procura e atração de candidatos para uma determinada função e a seleção na escolha 
e tomada de decisão do candidato que ocupará o cargo disponível (ROCHA, 1997; CHIAVENATO, 2000; 
CÂMARA et al., 2003). A finalidade do recrutamento é suprir e prover a organização de talentos e 
competências necessários à sua continuidade e sucesso em um contexto altamente dinâmico e competitivo 
(CHIAVENATO, 2009). Em ciência política  

35 Destacam-se como órgão mais importantes desse período: Institutos, Centros, Empresas e Universidades. 
Exemplo: Oswaldo Cruz, Butantã, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
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Em tais circunstâncias, os conflitos de interesse entre as gerações de letrados, 

cientistas e juristas acirravam as disputas de poder e de representação nos territórios da 

política nacional (PÉCAUT, 1990; BRASIL JÚNIOR, 2015; SIRINELLI, 1996). Os grupos 

de intelectuais estavam divididos entre aqueles que possuíam origem de classe social na 

aristocracia, sob proteção da Coroa Portuguesa, e aqueles não aristocratas, nascidos em meio 

ao povo, mas, apresentando conhecimento erudito e habilidades de análise conjuntural na 

elaboração e defesa de reformas sociais. Por um lado, a reforma era liberal (aristocratas), e, 

por outro, a reforma era social-democrata (não aristocratas) (SILVA, 2002). Assim, o 

discurso messiânico e salvacionista de membros da não aristocracia brasileira insuflou o 

aparecimento de protagonista político privilegiado, a partir do qual os representantes das 

Elites (por origem de nascimento ou de posição econômica) seriam contrastados por jovens 

cultos, considerados mais adequados às condições de servir de guia do povo (BOTELHO, 

2002). Os intelectuais no Brasil, pois, emergem como participantes de grupo de representação 

política em torno da construção e defesa da identidade nacional (BASTOS, 2011). Nesses 

termos, é possível afirmar que “[...] quando os filósofos descem de sua torre de marfim ou os 

técnicos ultrapassam sua área de aplicação especializada para defender, ilustrar, promulgar 

ideias que têm valor cívico ou político, eles se tornam intelectuais” (MORIN, 1986, p. 13). 

As disputas pela representação política nas Instituições de Estado aumentaram as 

indisposições entre engenheiros, médicos e juristas. Em 1892, o governo do Estado de São 

Paulo decidiu criar o Instituto Bacteriológico, como uma repartição integrante do Serviço 

Sanitário. Recorreu diretamente ao Instituto Pasteur, de Paris, que indicou o biólogo Felix 

Alexandre Le Dantec (1869-1917), para aqui vir organizá-lo. Le Dantec não cumpriu o seu 

programa e quem o fez foi o subdiretor do Instituto, o médico brasileiro Adolfo Lutz (1855-

1940), que se diplomara em Berna e havia tido uma experiência no controle da lepra no 

Havaí. O Instituto Bacteriológico, hoje Instituto Adolfo Lutz, foi o primeiro do seu gênero 

na América do Sul, e exerceu enorme atividade de controle de doenças infecciosas no Estado, 

inclusive durante o surto de cólera asiática, irrompido na Hospedaria dos Imigrantes, na 

cidade de São Paulo, o qual se alastrou pelas cidades do interior, em 1893. Anexo ao Instituto 

Bacteriológico, foi fundado, em 1899, o Instituto Soroterápico do Butantã, que adquiriu 



56 

 
 

autonomia na gestão de Vital Brasil (1865-1950), em 1901, especializando-se na produção 

de soro antiofídico36. 

O governo de Rodrigues Alves (1848-1919), empenhado na modernização do Rio de 

Janeiro e impressionado pela repercussão internacional do trabalho de erradicação da febre 

amarela do Rio, ampliou, desde 1906, a atuação da Seção Soroterápica do Instituto de 

Patologia Experimental de Manguinhos em outras regiões do país. Logo em seguida, o 

supracitado Instituto foi denominado Instituto Oswaldo Cruz, destinado ao estudo de doenças 

infecciosas tropicais e à preparação de soros e vacinas37. Assim, as pesquisas científicas em 

Anatomia Patológica, Protozoológica e Fisiológica, levadas a efeito por cientistas tais como 

o próprio Carlos Chagas (1879-1934), Henrique Aragão (1879-1956), Miguel Osório de 

Almeida (1890-1952), e muitos outros, deram ao Instituto de Patologia Experimental de 

Manguinhos (1907), o caráter de instituição científica.  

Na década de 1920, a principal ação modernizadora foi liderada por Carlos Chagas 

(1879-1934) mediante a organização de uma Seção de Química Aplicada. O resultado foi o 

desenvolvimento de uma série de novos produtos quimioterápicos para a cura de várias 

moléstias, como o Sorosol para o tratamento da sífilis. Carlos Chagas, desde 1925, procurava 

aproximar o Instituto Oswaldo Cruz da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi criada, 

nessa última, uma cadeira de Medicina Tropical, por ele próprio regida, enquanto no Instituto, 

promoveram-se cursos de extensão de higiene e saúde públicas, válidos na Faculdade. A 

partir de então, o Instituto Oswaldo Cruz tornou-se um centro internacional de pesquisas em 

medicina tropical, vindo a receber numerosos visitantes estrangeiros que pretendiam se 

 
36 Em 1929, Afrânio Amaral (1894-1982) promoveu a reestruturação do Instituto Soroterápico do Butantã para 

transformá-lo num centro de pesquisa em Medicina Experimental. Mas o responsável dessa ação saneadora 
foi Oswaldo Gonçalves Cruz (1872-1917), que estagiara no Instituto Pasteur, entre 1896 e 1899, sob a 
orientação do grande médico sanitarista francês Emile Roux (1853-1933). De volta ao Brasil, em 1900, foi 
encarregado da direção do Instituto Soroterápico de Manguinhos, para preparação de vacinas contra varíola e 
cólera. Foi nomeado, em 1903, diretor geral da Saúde Pública, exatamente quando o Rio de Janeiro sofria a 
grande irrupção de febre amarela, entre 1902 e 1906. 

37 O Instituto de Manguinhos passou a não limitar sua ação ao Rio de Janeiro. Em 1905, com o objetivo de 
erradicação da malária em Santos – São Paulo, sob a direção de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas (1879-
1934),  diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1903, efetuou o combate ao mosquito 
transmissor da malária, baseado na teoria da transmissão domiciliar, teoria que, naquele momento, haveria de 
ser elaborada por Carlos Finlay (1833-1915), em Havana. 
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aperfeiçoar em termos de formação e de pesquisa. Aos poucos, as Instituições de Estado 

atingem patamares de burocratização inimagináveis. Infelizmente, com a vitória da 

Revolução de 30 e a criação do Ministério da Saúde e Educação, o Instituto Oswaldo Cruz 

perdeu sua autonomia. A situação agravou-se com a morte de Carlos Chagas em 1934. 

Iniciou-se, então, uma fase de decadência que durou longos anos e apresenta uma série de 

eventos, que muito contribuíram para a retenção, e quase extinção de interesse pelas ações 

desenvolvidas no Instituto Oswaldo Cruz.  

Anos antes, em outras esferas das atividades políticas e suas associações com as 

atividades de ciência, a Constituição republicana de 1891 (República Velha) vinculava a 

propriedade do subsolo à do solo38. Em 1907, é criado o Serviço Geológico e Mineralógico 

do Brasil – SGM, convidando Orville Derby (1851-1915) para chefiá-lo. Esse o fez tomando 

como auxiliar direto o próprio Luis Felipe Gonzaga de Campos (1858-1925), primeiro 

geólogo brasileiro, que também deixara a Comissão Geográfica e Geológica paulista. Nessa 

época, a Escola de Minas de Ouro Preto já havia formado uma plêiade de eminentes geólogos 

brasileiros, com os quais o Serviço Geológico pôde contar, tais como, além de Luis Felipe 

Gonzaga de Campos (1858-1925), Francisco de Paula Oliveira, João Pandiá Calógeras, 

Miguel Ribeiro Arrojado Lisboa, Euzébio Paulo de Oliveira e Matias Gonçalves de Oliveira 

Roxo. Gonzaga de Campos substituiu Derby, após sua trágica morte em 1915, e ficou como 

diretor até morrer, em 1925. Em 1936, o SGM foi transformado39.  

A primeira instituição, diretamente correlacionada com a pesquisa tecnológica, foi a 

Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, que teve origem no Serviço Geológico 

Federal, em 1920, sob a chefia de Ernesto Lopes da Fonseca Costa (1891-1952). A segunda 

 
38 Destaque-se que o Presidente Getúlio Vargas, nos anos iniciais do Estado Novo (1937-1945) defendeu a 

necessidade de nacionalizar as reservas minerais do Brasil. Decretos da sua iniciativa suspenderam a alienação 
ou oneração de qualquer jazida mineral. 

39 Em 1874 foi criada a Comissão Geológica do Império, a qual, entre as funções de investigação geológica do 
país, teria como finalidade traçar a primeira carta geológica do Brasil. A comissão, porém, foi extinta quatro 
anos depois. Segundo Motoyama (1985), o ideário positivista altamente difundido na época impedia o avanço 
da pesquisa científica e tecnológica no país. No entanto, é curioso notar uma aproximação dessa investigação 
geológica com a construção de estradas de ferro e com as obras contra a seca no Nordeste. Isso estabeleceu a 
peculiar inter-relação entre a pesquisa geológica científica e a engenharia civil que persiste até hoje, no Brasil. 
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foi o Laboratório de Ensaios de Materiais (LEM) – evoluído do Gabinete de Resistência dos 

Materiais da Escola Politécnica de São Paulo – organizado em 1926 e dirigido por Ary 

Frederico Torres (1900-72). Outra atividade de caráter tecnológico apareceu em São Paulo, 

em 1924, com a nomeação de uma Comissão de Estudos e Debelação da Praga Cafeeira, 

constituída por Arthur Neiva (1880-1943), Angelo da Costa Lima (1887-1964) e Edmundo 

Navarro de Andrade (1881-1941). Essa comissão tinha como finalidade anular a ação da 

praga da “broca do café”, utilizando para isso conhecimentos científicos. Outro importante 

movimento modernizador teve origem na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, entre os 

professores que se especializavam em Matemáticas. 

O interesse voltado às áreas das ciências exatas e naturais, para além da engenharia e 

da saúde caracteriza as diretrizes das Instituições de Estado no Brasil (BOTTONI; 

SARDANO; COSTA FILHO, 2013; TELLES, 1993ª; 1993b). Tal aspecto é reforçado nas 

escolhas de administradores de órgãos oficiais, cujas competências incluíam visão 

progressista, sólida formação científica e dedicação à pesquisa. Nesse contexto é que surge a 

Academia Brasileira de Ciências. Nessa, com a presença de positivistas, tais como seu 

presidente, Henrique Charles Morize (1860-1930) e o presidente da Seção de Ciências 

Matemáticas, Vicente Licínio Cardoso (1889-1931), predominou a defesa da Física 

Moderna. Isso foi reforçado pela visita de Albert Einstein (1879- 1955) ao Rio de Janeiro, 

em 192540. Durante o período, o Instituto Butantã tornou-se destacado centro de pesquisa 

biológica. Emerge como instituição pública estadual, ligada à Secretaria de Estado da Saúde 

 
40 Em 1925 ocorreu a instauração do Prêmio Einstein, por causa de sua visita ao Brasil. Em visita ao Brasil, o 

físico alemão Albert Einstein (1879-1955), idealizador da teoria da teoria da relatividade, fez palestras, visitou 
o Museu Nacional, o Instituto Oswaldo Cruz, o Observatório Nacional, falou na Rádio Sociedade e percorreu 
pontos turísticos da cidade. A passagem de Einstein pelo Brasil suscitou na imprensa da época um acalorado 
debate entre positivistas, contrários a ideias do físico alemão, e seus defensores e críticos dessa corrente 
filosófica. Cerca de 70 anos depois, um importante documento, datado de 7 de maio daquele ano e assinado, 
foi encontrado no Rio de Janeiro. Escrito para uma comunicação a Academia Brasileira de Ciências (ABC), 
o manuscrito traz as ideias de Einstein sobre a natureza corpuscular da luz. A tradução original da 
comunicação de Einstein a ABC foi publicada no primeiro número da Revista da Academia Brasileira de 
Ciências, em 1926, mas o conteúdo dessa comunicação e a existência do manuscrito não são conhecidos 
internacionalmente. 
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de São Paulo desde sua fundação. Sendo o primeiro Instituto de Pesquisa do Brasil a obter 

certificação de Boas Práticas de Fabricação em toda sua linha de produção. 

O Instituto Butantã foi fundado em 23 de fevereiro de 1901. Na época era responsável 

por 51% da produção de vacinas e 56% de soros para uso profilático e de curativos no Brasil. 

Tornou-se (e permanece),  também, um importante ponto turístico, contando com um Parque 

e quatro Museus (Museu Biológico do Instituto Butantã, Museu Histórico, Museu de 

Microbiologia e o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, depositário de um dos mais 

importantes acervos documentais da saúde do Brasil). Além disso, o Butantã conta com o 

Hospital Vital Brazil, referência no atendimento de acidentes causados por animais 

peçonhentos, uma biblioteca, um serpentário, unidades de produção de soros, vacinas e 

biofármacos. Atualmente, o Instituto Butantã possui estudos e pesquisas relacionados a saúde 

pública (diretos ou indiretos), em segmentos da Biologia, Biomedicina, Biotecnologia e 

Farmacologia. Destaque-se que, executa missões cientificas por intermédio da Organização 

Mundial e Panamericana de Saúde, Unicef e ONU.  

O avanço na institucionalização da ciência e da tecnologia torna-se cada vez mais 

sistêmico à burocracia político-estatal (VELHO; SOUZA-PAULA, 2008; ALMEIDA, 

1998). O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) é uma Organização 

Militar (OM) e Instituição Científica e Tecnológica (ICT) do Comando da Aeronáutica à qual 

compete planejar, gerenciar, realizar e controlar as atividades relacionadas com a ciência, 

tecnologia e inovação, no âmbito do Comando da Aeronáutica. Seu projeto remonta aos 

tempos de Alberto Santos Dumont (1873-1932), que em um de seus livros já havia percebido 

que a região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, São Paulo, seria ideal para um 

centro que pudesse agregar conhecimentos científicos e técnicos para uma escola aeronáutica 

que abrigasse seus próprios alunos. 

É importante ressaltar que a ciência e a tecnologia faziam parte estratégica da Defesa 

Nacional (CARVALHO, 2006; D’ARAUJO, 2010; McCANN, 2007; MARTINS, 1987). 

Pode-se afirmar que, o então Ministério do Exército ao criar um curso de especialização em 

engenharia aeronáutica na Escola Técnica do Exército, no Rio de Janeiro, assegurou a relação 

orgânica entre intelectuais e as Instituições de Estado (COELHO, 2000). A especialização 
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em engenharia aeronáutica foi o primeiro curso de nível superior do Brasil voltado para a 

aeronáutica, criado no final de 1939. Três anos mais tarde, em 1942, formava-se a primeira 

turma de engenheiros aeronáuticos brasileiros. Com a criação formal do Ministério da 

Aeronáutica (MAER) em 1941, parte do contingente de militares do Exército foi transferida 

para a recém-criada força aérea41. Daí então uma série de Órgãos, Institutos, e outro 

seguimentos foram criados para gerir e regulamentar o setor aeronáutico no Brasil. É 

importante ressaltar que o setor aeronáutico brasileiro funciona em acordo com legislações 

mundiais (DE NEGRI; KUBOTA, 2008). 

Nesse ínterim, a participação ativa da intelectualidade brasileira nos resultados 

obtidos em termos de ciência e desenvolvimento ganhava franca expansão (MARTINS, 

1987; CARDOSO, 1980; 1973; FISHLOW, 2004). O crescimento do interesse público nas 

descobertas científicas, associadas diretamente à saúde e ao campo do direito, embalaram 

promissoras perspectivas aos intelectuais e aos governantes, no sentido de promover a 

modernização no Brasil (CODATO, 2003; BEZERRA, 2013; AZEVEDO, 1964; CAMPOS, 

1985). Circulou entre as Instituições de Estado o culto ao progresso que já se fazia notar por 

influência lusitana (DIAS, 1982; CHARLE, 2003). Para Souza (2000) o processo de 

modernização ocorrida no Brasil deu-se de maneira seletiva. Em outras palavras, a 

modernização ocorreu de modo parcial, considerando-se o conjunto de valores associados à 

modernidade ocidental, ou seja, as experiências de modernização no Brasil ocorreram, 

relegando a segundo plano, dimensões que, em outros contextos, são colocadas em posição 

de prioridade, a exemplo, da relação Estado e mercado, sob o ponto de vista da racionalidade 

política que supere a “institucionalização do acesso diferencial aos bens culturais” (idem: 

221). A criação de universidades brasileiras e de sistemas de comunicação de massa 

tornaram-se aportes inadiáveis na busca da modernização (SCHWARTZMAN, 2008; 

 
41 Assim, em 29 de janeiro de 1946, durante a presidência interina de José Linhares (1886-1957), que durou três 

meses e cinco dias, foi criada a Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica (COCTA), com 
sede temporária no Campo de Marte, zona norte de São Paulo. A COCTA era subordinada ao então Comando-

Geral de Pesquisas e Desenvolvimento, que tinha sede em Brasília, e, pouco tempo depois passou a ser 
denominado Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento (DEPED). Oito meses depois, a COCTA recebia, 
por intermédio do então Ministério da Aeronáutica (MAER), a verba necessária para viabilizar o início da 
execução do plano geral de estabelecimento do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA).   
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RIBEIRO, 1995; ABE, 1929; ABREU, 2008; CATANI; OLIVEIRA, 2007; FÁVERO, 1999; 

MENDONÇA, 2000; TEIXEIRA, 1989). Conforme Bottoni, Sardano e Costa Filho (2013, 

p. 25), nota-se, que: 

 

No Brasil, a universidade foi inicialmente influenciada por uma perspectiva 
funcionalista que via na educação uma forma de vincular o aprendizado à sociedade 
e ao governo. Dessa forma, a educação era voltada às necessidades sociais com a 
função de servir à Nação. [...] nesse sentido, a universidade era vista apenas como 
instrumento para formação profissional e política dos cidadãos. Esse modelo 
educacional, desenvolvido na França e em países socialistas, é conhecido como 
Modelo Napoleônico. Somente a partir da instalação das primeiras universidades 
no Brasil, na primeira metade do século XX, outro modelo educacional passou a 
ser adotado no País, o Modelo Humboldtiano, que mesmo não sendo seguido em 
sua totalidade, serviu como diretriz. Esse modelo estava presente na Alemanha e 
tinha como princípio essencial a pesquisa [...]. 

 

Em tal perspectiva, a Universidade Federal do Paraná42 foi criada no início do século 

XX43 ao lado de importantes Instituições de Estado, voltadas à modernização. O século XX 

se caracteriza pelo predomínio pelo aparecimento de complexos sistemas de organização 

política e econômica que, no bojo das atividades de ciência, apresenta facetas de expansão e 

retração instáveis (ARRIGHI, 1996; CHATELET;e PISIER-KOUCHNER, 1983). Em 1916 

é criada a Sociedade de Ciência Brasileira, conhecida, posteriormente, como Academia 

Brasileira de Ciências44 que, em 1917, dá início à publicação do Anais da Academia 

 
42 Os primeiros cursos ofertados foram os de Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia, Medicina e Cirurgia, 

Comércio, Odontologia, Farmácia e Bioquímica. 

43  Existe uma controvérsia quanto a UFPR ser considerada a primeira universidade do país. Registros históricos 
oficiais demonstram que sua fundação ocorreu em 19 de dezembro de 1912, porém, iniciou suas atividades 
em 1913. No entanto, é possível identificar referências à Universidade Federal do Amazonas, fundada em 17 
de janeiro de 1909, a partir da extinta Escola Universitária Livre de Manaus, cujas bases de funcionamento 
era o ensino de Direito (BRITO, 2004).  

44 Academia Brasileira de Ciências (ABC) é uma academia de ciências que divulga e fomenta a produção 
científica no Brasil desde 3 de maio de 1916, tendo sido fundada por 27 cientistas e ainda sediada no Rio de 
Janeiro, com o nome Sociedade Brasileira de Sciencias, alterado em 1921 para sua atual denominação. De 
início, a entidade abrangia apenas três seções: Ciências Matemáticas, Ciências Físico-Químicas e Ciências 
Biológicas. Seu principal objetivo era estimular a continuidade do trabalho científico dos seus membros, o 
desenvolvimento da pesquisa brasileira e a difusão da importância da ciência como fator fundamental do 
desenvolvimento tecnológico do país. Henrique Charles Morize (1860-1930) foi seu primeiro presidente, à 
frente da diretoria provisória (1916-1917), sendo reconduzido a essa posição por três mandatos sucessivos. 
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Brasileira de Ciências45. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi fundada em 1920, 

com o nome de Universidade do Brasil46, três anos antes da Sociedade Brasileira de 

Química47 (SBQ). Nesse mesmo ano, em 1923, é fundada a Rádio Sociedade, 

primeira radiodifusão do Brasil48. Tornou-se promissor o incentivo à criação de Instituições 

de Estado, voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Contudo, as ações 

mantinham-se em visível desarticulação entre as esferas do poder político, produzindo efeitos 

nocivos à autonomia universitária (BENDA, 2007; BOBBIO, 1996; BOTO, 2009; 

GIANOTTI, 1986; RIBEIRO, 2006), principalmente, quando a classe política, os 

representantes do poder político, tornavam invisibilizados, paulatinamente, os intelectuais, 

 
45 Os Anais da Academia Brasileira de Ciências são a publicação oficial da Academia Brasileira de Ciências, 

sendo publicada de forma ininterrupta desde 1929, tornando-a a mais antiga revista científica brasileira. Antes 
desta data, a revista oficial da Academia era chamada de Revista da Sociedade Brasileira de Ciências 
(1917/19), depois de Revista de Ciências (1920/22) e em seguida passa a ser denominada Revista da Academia 
Brasileira de Ciências (1926 e 1928), sempre com publicação irregular. Ainda nesta fase, vale destacar o 
artigo publicado, em 1926, por Einstein, sobre a teoria da luz. A sua finalidade é a publicação de resultados 
originais de pesquisa nos ramos da Ciência abrangidos pelas Seções da Academia. A Comissão Editorial 
coordena a avaliação dos artigos a serem publicados. A publicação é trimestral. Eventualmente, números 
temáticos tem sido publicados a critério da diretoria como Suplementos aos Anais. Ela é disponibilizada 
através da biblioteca digital SciELO. 

46 A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é considerada a primeira e maior universidade federal do 

Brasil e um dos centros de excelência em ensino e pesquisa no país e na América latina. A Universidade 
Federal do Rio de Janeiro é descendente direta dos primeiros cursos de ensino superior do Brasil. Criada em 
7 de setembro de 1920 através do Decreto 14 343 pelo então presidente Epitácio Pessoa (1865-1942). No 
início, ela reuniu a Escola Politécnica, que era oriunda da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho 
criada em 17 de dezembro de 1792 no reinado da rainha portuguesa Dona Maria I, a Faculdade Nacional de 
Medicina, criada em 2 de abril de 1808 pelo príncipe regente Dom João VI com o nome de "Academia de 
Medicina e Cirurgia"; e a Faculdade Nacional de Direito, resultante da fusão da "Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais" com a "Faculdade Livre de Direito", ambas reconhecidas pelo Decreto 639, de 31 de 
outubro de 1891. A essas unidades iniciais, progressivamente foram-se somando outras, tais como a Escola 
Nacional de Belas Artes, a Faculdade Nacional de Filosofia, e diversos outros cursos que sucederam àqueles 
pioneiros. Com isso, a Universidade do Rio de Janeiro representou papel fundamental na implantação do 
ensino de nível superior no país, inclusive na implantaram os demais cursos de nível superior no Brasil. 

47 Sociedade Brasileira de Química (SBQ), instituição oficial brasileira destinada a cuidar dos assuntos de 
mérito da Química, nos seus vários aspectos, científico, epistemológico, metodológico, bem como 
pragmático, foi fundada em 1977, durante uma reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência. A SBQ, uma sociedade aberta à participação de profissionais em química e áreas afins, é dirigida por 
uma diretoria eleita a cada dois anos e um Conselho Consultivo. Tem atuado de forma expressiva no 
desenvolvimento e consolidação da comunidade química brasileira, e na divulgação da Química e de suas 
importantes relações, aplicações e consequências para o desenvolvimento do país e para a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos. Congrega mais de 3.000 sócios e dispõe de 23 secretarias regionais espalhadas 
por todo o país, bem como 12 divisões científicas específicas, concernentes às principais áreas da Química. 

48 Em 1922, por ocasião do Centenário da Independência do Brasil, foi inaugurada a radiodifusão brasileira, 
com a primeira transmissão realizada no Rio de Janeiro. 
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responsáveis pelos avanços em diversas áreas de conhecimento (ARAUJO, 1999; SAID, 

2005; CARONE, 1969; 1971a; 1971b).  

Desse modo, emerge, o movimento intelectual de força política inconteste, trazido 

por Rui Barbosa (1849-1923) em 1882, e liderado por Anísio Teixeira (1900-1971). O 

escolanovismo sustentava crença segundo a qual, o crescimento industrial e de expansão 

urbana em outras partes do mundo exigiam preparar o Brasil para acompanhar o 

desenvolvimento e o progresso (LONGO, 2004; NAGLE, 2001; RIBEIRO, 1995; CHARLE, 

2003). Logo, a autonomia, o incentivo à criatividade e o apoio aos centros de interesse dos 

indivíduos, gerido nas instituições pelo senso de comunidade serviam como princípios-guia 

ao projeto nacional de modernização (COUSINET, 1950; LOURENÇO FILHO, 1930; 

SILVA, 1983). A educação e a comunicação de massa49, através de sistemas de informação 

interligados em todo território nacional, tornavam-se estimulantes desafios. 

Respectivamente, em 1924 e 1927 foram criadas a Associação Brasileira de Educação50 

(ABE) e a Universidade Federal de Minas Gerais51 (UFMG).  

 
49 Entre as décadas de 1930 a 1950, o rádio viveu sua chamada Era de Ouro, como o principal meio para 

divulgação de informações, artistas e talentos, junto ao Cinema. A autorização do governo Vargas para a 
veiculação de publicidade no rádio, em 1932, deu ao novo meio um impulso comercial e popular. No mesmo 
ano, o governo começou a distribuir concessões de canais a indivíduos e empresas privadas. Em 1934, surgiu 
a Rádio Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro, uma das mais importantes do país pelas três décadas seguintes. 
No ano seguinte, foram criadas a Rádio Jornal do Brasil e a Rádio Tupi, duas emissoras históricas que existem 
até hoje. Em 1936, aparece a Rádio Nacional, que liderou audiência por 20 anos e transformou os padrões de 
linguagem do rádio brasileiro. 

50 Associação Brasileira de Educação (ABE) é uma instituição sem finalidade lucrativa localizada no Rio de 
Janeiro, fundada em 15 de outubro de 1924, sob inspiração de Heitor Lyra da Silva. Reunia educadores, 
médicos, advogados, engenheiros e outros profissionais que buscavam aglutinar os esforços de todos aqueles 
que acreditavam ser possível transformar o país pela educação, promovendo, através de campanhas 
educacionais, uma reforma na mentalidade das elites 

51 A Universidade Federal de Minas Gerais foi fundada em 7 de setembro de 1927, por iniciativa do governo 
de Minas Gerais, a partir da reunião de quatro instituições de ensino superior: as Faculdades de Direito e 
Medicina, e as Escolas de Engenharia e de Odontologia e Farmácia. Permaneceu como instituição estadual 
até 17 de dezembro de 1949, quando foi federalizada 
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A criação da Universidade de São Paulo52 em 1934 e da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro53, em 1935, sem dúvidas, não acalmaram os ânimos das disputas entre 

intelectuais e representantes políticos de Estado. No contexto histórico da época, a Guerra 

Paulista, conhecida como Revolução de 1932, propagou-se a necessidade de formar uma 

nova elite capaz de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, do governo e a 

melhoria do país, agora, sem a tutela ou escrutínio do Estado54. Com esse objetivo, um grupo 

de empresários fundou a Escola Livre de Sociologia e Política55 em 1933, cujo fruto dos 

debates e conflitos de opinião, junto ao interventor56 de São Paulo era Armando de Salles 

Oliveira (1887-1945) que, um ano mais tarde, criou a Universidade de São Paulo. 

O interesse pelo desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro atingiu conflitos 

extremos. A necessidade de valorização das atividades de ciências e dos cientistas em todas 

as áreas do conhecimento manteve acesa a perspectiva de luta pela democratização do espaço 

público das universidades como locus destinado à formação da nova mentalidade nacional. 

Contudo, a sistematização de ações dos agentes sociais nos setores diversos das Instituições 

de Estado, sob fortes pressões políticas, demandava que os intelectuais brasileiros pusessem 

 
52 A USP surgiu da união da recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) com as já existentes 

Escola Politécnica de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Faculdade de Medicina, 
Faculdade de Direito e Faculdade de Farmácia e Odontologia.  A FFCL surgiu como o elemento de integração 
da universidade, reunindo cursos nas diversas áreas do conhecimento. Ainda em 1934 havia sido criada a 
Escola de Educação Física do Estado de São Paulo, primeira faculdade civil de educação física no Brasil e 
que viria a ser incorporada pela USP anos depois. Na sequência foi criada a Escola de Engenharia de São 
Carlos - EESC (1948) e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- FMRP (1951) e outras várias unidades 
foram sendo criadas pela universidade nos anos seguintes, e nos anos 1960 a universidade foi gradualmente 
transferindo as sedes de suas unidades para a Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, em São Paulo. 

53 No início foi chamada de Universidade do Distrito Federal. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) foi fundada em 4 de dezembro de 1950, com a promulgação da lei municipal nº 547, que cria a nova 
Universidade do Distrito Federal (UDF), durante mandato do então General de Divisão e Prefeito do Distrito 
Federal do Rio de Janeiro, Marechal Ângelo Mendes de Moraes (1894-1990). Nesse trajeto, a instituição viu 
seu nome mudar, acompanhando as transformações políticas que ocorriam. Em 1958, a UDF foi rebatizada 
como Universidade do Rio de Janeiro (URJ). Em 1961, após a transferência do Distrito Federal para a recém-
inaugurada Brasília, a URJ passou a se chamar Universidade do Estado da Guanabara (UEG). Finalmente, em 
1975, ganhou o nome definitivo de Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

54 Segundo Motoyama (1985), o investimento do governo na ciência estava voltado pra soluções imediatistas, 
impedindo a realização de pesquisas de longo prazo. A USP surgiu sob uma ideologia liberal, contrária a 
ideologia centralizadora e autoritária do governo federal. 

55 A atual Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 

56 Cargo que, naquele momento, correspondia ao de governador. 
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à prova, outras formas de organização social. A pauta de interesse acadêmico configura-se 

ao redor do caráter político das instituições e das conquistas sociais como acesso à educação 

e aos bens culturais, que permanecia privilégio para Elites de dirigentes. 

O desenvolvimento industrial brasileiro atinge o estado de “revolução industrial 

tardia”. Durante a longa Era Vargas (1930-1954) observou-se mudanças decisivas no plano 

da política interna do Brasil. A adoção de política industrializante-nacionalista57, substituiu 

a mão-de-obra imigrante pela nacional, tendo por base extenso êxodo rural, ocorrido pela 

decadência cafeeira e movimentos migratórios de nordestinos. Vargas (1882-1954) investiu 

forte na criação da infraestrutura industrial e na produção de energia. Destacando-se a criação 

do Conselho Nacional do Petróleo (1938), da Companhia Siderúrgica Nacional (1941), além 

da Companhia Vale do Rio Doce (1943) e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(1945). 

Assim, em complemento à composição de outros modos de organização política, os 

intelectuais brasileiros, em 1948, obtiveram apoio indireto de representantes do poder 

político na criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência58 (SBPC). A 

instituição apresenta até hoje objetivo concreto: unir o pensamento científico brasileiro. Na 

época, motivados pela chegada de grandes cientistas europeus que haviam sido trazidos ao 

país para implementarem as universidades brasileiras, em particular a Universidade de São 

Paulo, no âmbito das ciências humanas e sociais, os intelectuais de outros campos do 

conhecimento erigiram importante pleito, no que se refere ao desenvolvimento científico e 

tecnológico brasileiro (SILVEIRA, 1997; GOLDEMBERG, 1973; ALMEIDA, 1995). Trata-

se da criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas59 (CBPF) em 1949.  

 
57 Foi na nessa década que industrialização do país se deu de modo mais amplo com a criação, proporcionada 

pelos Instituto Nacional de Tecnologia e Instituto de Pesquisa Tecnológica (ambos criados na década de 30), 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que regularizou as normas de implantação e 
funcionamento das indústrias (MOTOYAMA, 1985). 

58 A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma organização sem fins lucrativos voltada 
para o desenvolvimento científico, tecnológico, educacional e cultural do Brasil. Reúne diferentes sociedades 
científicas brasileiras e tem importante papel na valorização da ciência e dos cientistas brasileiros, exigindo, 
dos diferentes governos brasileiros, o investimento na ciência e cultura nacional. 

59 O CBPF foi fundado em 15 de janeiro de 1949 por cientistas brasileiros e pessoas interessadas no 
desenvolvimento científico do país. Destaca-se a atuação de expoentes da física brasileira: José Leite Lopes 
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O Centro Brasileiro de Pesquisas Física é um Instituto de Pesquisa tem como objetivo 

a investigação científica, a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal científico 

e o desenvolvimento de atividades acadêmicas de pós-graduação em Física Teórica e Física 

Experimental, Física Aplicada e Cosmologia. Pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 

passaram grandes nomes da Física Mundial, como Richard Feynman (1918-1988) e Léon 

Rosenfeld (1904-1974), que ajudaram a despertar novas vocações e orientar as carreiras de 

jovens físicos. A atuação do CBPF na formação de pesquisadores foi essencial para a 

nucleação de vários grupos de pesquisa no País e na América Latina. Por fim, observe-se, em 

forma de infográfico a seguir, destaque às Instituições de Estado de mais estreita relação com 

o objeto dessa pesquisa. Note-se na figura 4: 

 
(1918-2006), César Lattes (1924-2005) e Jayme Tiomno (1920-2011). O Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas encontra-se associado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, criado em 1985. 
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Figura 4 - Surgimento de Instituições de Estado na República. 

 
Fonte: Elaborada para esta pesquisa, 2019. 
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3.3 A categoria-relacional da pesquisa: organização do Estado, meio ambiente e 
desenvolvimento 
 

Os diferentes modos de organização do Estado brasileiro vão exercer impactos 

relevantes sobre o interesse em torno do desenvolvimento e das questões ambientais 

(COSTA, 2006; VIEIRA, 1883; DALY, 1989; GALBRAITH, 1972; 1983).  As interações 

entre as diversas Instituições de Estado delineiam como estratégia de gestão a negação da 

convergência aos movimentos sociais e culturais, ocorridos em outras partes do mundo 

(PORTO-GONÇALVES, 2004). Sobretudo, tornou-se imperativo, constituir sólida oposição 

aos intelectuais (BENDA, 2007; ARON, 2016). Todavia, a aura moral no campo político, 

republicano e desenvolvimentista, estava em visível descrédito (DAWSON, 2010).  

Destacam-se entre os anos de 1960-1970, a predominância de partidos políticos de esquerda, 

trabalhismo, oposições ao conservadorismo político, de modo que, nos terrenos da cultura, a 

literatura beat, o rock de garagem e o movimento de cinema/teatro de vanguarda. Ocorre 

também o surgimento do movimento ambientalista ou movimento ecológico, fazendo 

circular a defesa do meio ambiente (CRESPO, 2002; DIEGUES, 1994). Veio à tona a 

emergência da proteção aos recursos naturais do planeta. A exigência de mudança nos hábitos 

e da criação de novos valores nas várias instâncias da sociedade, fundaram os primeiros 

indícios paradigmáticos de vida sustentável (DALY, 1989; GALBRAITH, 1972). Além 

disso, as reações por parte de representantes de Estado, frente as lideranças artístico-

intelectuais60, culminaram na tomada do poder político de Estado pelos militares. Esse 

período é conhecido como ditadura militar (1964-1985). 

Nessa conjuntura, o desenvolvimento do setor científico e tecnológico no Brasil é 

marcado pelo conflito de interesses61. O conflito entre as instituições científicas e o governo 

(principalmente entre militares de direita e cientistas de esquerda) começa a diminuir, 

 
60 A exemplo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Os Mutantes, Tom Zé e Chico Buarque. 

61 A partir do desenvolvimento científico visto na Segunda Guerra Mundial, a exemplo do Projeto Manhattan, 
houve uma necessidade de criar uma estratégia de desenvolvimento no Brasil. A percepção dos militares era 
de que eles precisavam garantir acesso as novas tecnologias com grande poderio para se impor como uma 
nação forte, já que estavam no contexto da Guerra Fria e qualquer crise poderia resultar em uma guerra 
nuclear. 
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relativamente, através da convergência a partir do nacionalismo e pelos poderes sobre a 

tecnologia e ciência que ambos compartilhavam. Embora ambas instituições não fossem 

blocos monolíticos, existiam disputas de poder no sentido ideológico, uma vez que, no caso 

científico, o que ocorreu, em vias de fato, foi a maior influência de interesses de setores 

privados e corporativos em torno das inovações tecnológicas e científicas, incluindo a pauta 

ambiental. 
 

 

3.3.1 A institucionalização da ciência brasileira: o interesse em meio ambiente e 
desenvolvimento  
 

A institucionalização da ciência no Brasil ganhou destaque a partir do início do século 

XX (MATTOS, 2005; PÁDUA, 2002). Um dos elementos que explicitam as complexidades 

de análise sobre o período é o aumento de conflitos na estratégia de articular o processo de 

personificação da ciência ao poder político estatal (PRADO JR, 1986; BOURDIEU, 2002a; 

MILLS, 1981). Ratifica-se que as Instituições de Estado, criadas em torno de figuras de 

ciência, voltam-se ao fortalecimento de Centros de Pesquisa e Universidades, tendo em vista 

reconhecimento público da sociedade (CUNHA, 2016; SCHWARTZMAN, 2008; 

BEZERRA, 2013). Se, em contextos anteriores, o prestígio e/ou a ligação de intelectuais com 

os representantes do poder político de Estado garantia o desenvolvimento de pesquisas, sob 

forte dependência ao mutualismo de representação62, para a consolidação das atividades de 

ciência no Brasil, em torno de 1950, a autonomia das Instituições de Estado fez-se necessário 

(ALBERTONI, 1990; MARTINS, 1987).  

O século XX vai ser caracterizado como a Era dos Extremos (HOBSBAWN, 1994). 

A segunda metade do século XX desenvolve-se ao redor das possiblidades do extermínio da 

vida planetária. A visão catastrofista ocupa o centro das preocupações de representantes do 

poder de Estado em muitas partes do mundo. A insegurança e o medo tornam-se 

 
62 Esse termos é, aqui, aplicado de maneira intencional e retórica. O mutualismo de representação corresponde 

a associação entre indivíduos ou grupo de indivíduos, pertencentes a pelo menos duas formas de representação 
de poder de Estado, nas quais, em relação uns com os outros, dentro de uma estrutura de Estado, ambos são 
beneficiados, resultando em dependência mútua. 
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características comuns à coletividade. A confiança dos indivíduos nas Instituições de Estado 

fragiliza-se pela incerteza em torno à ciência e à tecnologia, uma vez que os efeitos adversos 

de avanços científicos expressam-se, concretamente, pela insurgência das duas Grandes 

Guerras Mundiais, pela disputa da energia fóssil, pelo holocausto, pela imersão do Ocidente 

nas sombras do autoritarismo de Estado63, entre outros (MARTINS, 2007; MORAES, 2008). 

Estava explícito que o desenvolvimento científico e tecnológico não é parte separada das 

decisões políticas de Estado (BOURDIEU, 2003; FLORIANI, 2006). Os cientistas e/ou 

intelectuais passam a espelhar as transfigurações do político, de modo que são forçados a 

assumir publicamente compromissos em defesa à vida em todas as suas formas de 

manifestação (ROCHA, 2004; BOURDIEU, 2011; CARVALHO, 2007; BRANDÃO, 2008). 

As relações entre Instituições de Estado e os intelectuais são reconfiguradas em torno de 

interesses públicos de representação de poder, que se tornam cada vez mais instável, exigindo 

cooperação crítica, ética solidarista e parcimônia nas decisões de pautas que caracterizam 

esse período (DRUMMOND, 1998). 

No Brasil, o período pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945) dois fatos foram 

fundamentais para a institucionalização da ciência no país (FERRI; MOTOYAMA, 1979). 

O primeiro, refere-se à inserção em 1947 na Constituição do Estado São Paulo do preceito 

de reservar 0,5% da receita para o amparo da ciência. O outro acontecimento foi a fundação 

em 1951 do Conselho Nacional de Pesquisas64 (CNPq), possibilitada pelo ensejo que se 

desenvolveu de participar das articulações políticas relativas à energia nuclear na ONU. 

Apesar de enfrentar problemas econômicos, a criação da CNPq trouxe saldos positivos. A 

partir daí, pode-se começar uma política de recursos humanos no Brasil (SIDONE, 2016; 

FIGUEIREDO, 2016). Também foi criada em 1951, por iniciativa de Anísio Teixeira (1900-

 
63 O autoritarismo é uma forma de governo comum ao totalitarismo. Caracteriza-se por três elementos: 

obediência absoluta ou cega à autoridade, oposição a liberdade individual e expectativa de obediência 
inquestionável da população. A tirania, o despotismo, a autocracia, o imperialismo, o cesarismo, o 
bonapartismo, o totalitarismo, o fascismo, o nazismo, o corporativismo e comunismo stalinista, o maoísmo e 
o juche são algumas das formas históricas de manifestação de autoritarismo (SHORTEN, 2012).  

64 Posteriormente, em 1974, mantida a sigla CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa passa a ser chamado de 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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1971), a Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior- CAPES65. Com o 

passar dos anos a CAPES foi ficando debilitada. A dotação do Órgão, que era de 0,28% em 

1958, cai para 0,11% em 1961. Tal quadro leva parte da comunidade cientifica do país a 

cogitar a criação de um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação como uma tentativa de 

recuperar o status de esfera governamental para a ciência (MOTOYAMA, 1985). 

O período entre 1950 e 1960 foi promissor no que diz respeito à institucionalização 

da ciência no Brasil. Mantém-se em pauta a associação do desenvolvimento econômico, 

científico e tecnológico à biodiversidade e as riquezas naturais. Em 1952 ocorre a criação 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). O Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA) é uma instituição pública educacional e de pesquisa dentro de Manaus, 

Amazonas, Brasil. O INPA, posteriormente foi associado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, com a finalidade de fornecer um conhecimento profundo sobre a 

região da Amazônia Brasileira. A maior parte das pesquisas têm foco nos tópicos de ecologia, 

zoologia e botânica. Em 1953, destaca-se a fundação do Departamento de Ciência e 

Tecnologia Aeroespacial66  (DCTA), seguida pela criação da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear67 (CNEN), em 1956, e pela criação do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), em 196168.  

 
65 Posteriormente chamada de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior. 

66 O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) é uma Organização Militar (OM) e 
Instituição Científica e Tecnológica (ICT) do Comando da Aeronáutica à qual compete planejar, gerenciar, 
realizar e controlar as atividades relacionadas com a ciência, tecnologia e inovação, no âmbito do Comando 
da Aeronáutica. 

67 A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). As suas funções principais são pesquisar e desenvolver a 
aplicação de técnicas nucleares e regular o uso da energia nuclear no Brasil. A CNEN foi criada em 1956 pelo 
Decreto 40.110 e está vinculada ao MCTI desde 1999. Sediada no Rio de Janeiro, a instituição é administrada 
através dos órgãos ligados diretamente a sua presidência e também por três diretorias: Diretoria de 
Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS), Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) e Diretoria de 
Gestão Institucional (DGI). Para exercer suas atividades conta com institutos de pesquisa, empenhados na 
busca de avanços nas aplicações das técnicas nucleares e de áreas correlatas; e unidades menores, que auxiliam 
nas atividades de licenciamento e controle do setor nuclear. 

68 Em meio a esse quadro, ocorreram eventos fundamentais para a evolução científica e tecnológica no país, 
como a criação da Universidade Brasília (UnB) em 1961 e o  início do primeiro curso da COPPE 
(Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia) e a criação da FUNTEC (Fundo de 
Desenvolvimento Técnico Científico), em 1964. 
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Nesse contexto, destaca-se o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pela 

abrangência em partes estratégicas do território nacional. O Instituto tem instalações em doze 

cidades: São Paulo, Brasília, Alcântara, Atibaia, Belém, Cachoeira Paulista, Cuiabá, Eusébio, 

Natal, Santa Maria, São Martinho da Serra e São Luís e sua sede está na cidade de São José 

dos Campos, Estado de São Paulo. A Missão do INPE é promover e executar estudos, 

pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e capacitação de recursos humanos, nos 

campos da Ciência Espacial e da Atmosfera, das Aplicações Espaciais, da Meteorologia e da 

Engenharia e Tecnologia Espacial, bem como em domínios correlatos, conforme as políticas 

e diretrizes definidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As atividades 

atualmente desenvolvidas pelo INPE buscam demonstrar que a utilização da ciência e da 

tecnologia espacial, pode influir na qualidade de vida da população brasileira e no 

desenvolvimento do País. 

O INPE nasceu da vontade de alguns brasileiros de fazer com que o país participasse 

da conquista do espaço iniciado nos anos 50. O Brasil começou a trilhar este caminho ao 

mesmo tempo em que as nações desenvolvidas lançavam os primeiros satélites artificiais da 

Terra. Em 3 de agosto de 1961, o Presidente da República, Jânio da Silva Quadros (1917-

1992), assinou um decreto criando o Grupo de Organização da Comissão Nacional de 

Atividades Espaciais (GOCNAE), subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), 

que foi o embrião do atual INPE. A Comissão Nacional de Atividades Espaciais, como 

passou a ser conhecida a Instituição que mais tarde deu origem ao INPE, iniciou suas 

atividades com atribuições que incluíam coordenação, estímulo e apoio aos trabalhos e 

estudos relacionados ao espaço, a formação de um núcleo de pesquisadores capacitados para 

desenvolverem projetos de pesquisas espaciais e o estabelecimento da cooperação com países 

mais avançados (GAXIE, 2012). 

Nos anos de 1962 e 1967, respectivamente, foram criadas a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) é uma instituição 

pública de fomento à pesquisa acadêmica ligada à Secretaria de Ensino Superior do governo 

do Estado de São Paulo. O objetivo de sua criação destinou-se a incentivar e subsidiar a 
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pesquisa no Estado, especialmente a desenvolvida nas universidades. Com autonomia 

garantida por lei - o que significa que os seus dirigentes, escolhidos pelo Governador em 

listas tríplices, têm mandato fixo -, a FAPESP concede auxílios a pesquisa e bolsas em todas 

as áreas do conhecimento e financia outras atividades de apoio à investigação, ao intercâmbio 

e à divulgação da ciência e da tecnologia em São Paulo69. Em relação à Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), com sede no Rio de janeiro, a proposta é financiar a elaboração 

de estudos para projetos e programas de desenvolvimento econômico, com ênfase no 

aperfeiçoamento da tecnologia nacional. Com a criação do então Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), em março de 1985, a Finep70 passa a se vincular à pasta. Ao longo dos 

anos, a Finep desempenha um papel preponderante na criação de um ambiente propício à 

inovação no país. Com os avanços das políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação 

(CT&I), a agência de fomento ampliou sua carteira de programas de financiamento à 

inovação tecnológica. 

Nessa perspectiva, a convergência de interesse de representantes públicos de Estado 

volta-se, com mais clara ênfase, à inovação (BIELCHOWSKY, 2004). O desenvolvimento 

econômico é visto como processo reacional de decisões, cujas bases são a pesquisa, o 

investimento em infraestrutura e incentivo à inovação. De maneira explícita, as questões 

ambientais passam a configurar outras lógicas de enfretamento entre intelectuais e 

representantes do poder de Estado. A publicação de Primavera Silenciosa71, em 1962, nas 

décadas posteriores ao lançamento, ganha expansividade, adesão e críticas. No Brasil, em 

1973, as Instituições de Estado dão apoio à pesquisa agropecuária e propagam-se, de início, 

na busca pelo desenvolvimento econômico e pela produtividade, obtemperando, somente, a 

 
69 Atualmente, a FAPESP recebe um percentual fixo dos impostos arrecadados no estado de São Paulo e 

concedeu, em 2006, mais de 580 milhões de reais em bolsas e auxílios a pesquisa, em diversas áreas, como 
Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 
aplicadas, Ciências Humanas, Letras, Linguística e Artes. 

70 Sua gestão e execução são orientadas a partir do conjunto de diretrizes das políticas públicas federais, no 
âmbito da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti) e da Política Brasil Maior (PBM).  

71 Essa obra é escrita por Rachel Carson, considerada um best-seller cujo tema é a discussão sobre a preocupação 
pública em torno do uso de pesticidas  e poluição ambiental, em decorrência do desenvolvimento tecnológico 
e industrial americano, centrado na expansão do lucro econômico, sem atentar às consequências imediatas e 
a longo prazo em termos de agravamento à saúde e ao desequilíbrio ecológico. 
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conquista em parceria com outros países no mercado internacional. Nesse cenário, surge a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é uma instituição 

pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 

Brasil. Criada em 26 de abril de 1973, pelo 28º presidente do Brasil General de 

Exército Emílio Garrastazu Médici (1905-1985), tem como objetivo o desenvolvimento de 

tecnologias, conhecimentos e informações técnico-científicas voltadas para a agricultura e a 

pecuária brasileira. Tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira. A sua 

atuação junto à sociedade baseia-se numa estrutura organizacional composta de Unidades de 

Pesquisa, Unidades de Serviços e Unidades Centrais, contando com 9.790 empregados, dos 

quais 2.444 são pesquisadores. Suas unidades (Centros de Pesquisa) estão distribuídas em 

quase todos os Estados do Brasil e suas ações de pesquisa têm abrangência nacional. 

A Embrapa compõe o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária-SNPA, também 

constituído por instituições públicas federais, estaduais, universidades, empresas privadas e 

fundações que, de forma cooperada, executam pesquisas nas diferentes áreas geográficas e 

campos do conhecimento científico. Em termos de cooperação internacional, a Embrapa 

mantém acordos bilaterais de cooperação técnica com mais inúmeros países e instituições, 

bem como acordos multilaterais com organizações internacionais, envolvendo 

principalmente a pesquisa em parceria. Mantém ainda laboratórios virtuais no exterior 

(Labex) para o desenvolvimento de pesquisas e prospecção de tendências em temas na 

fronteira do conhecimento nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Países Baixos e Coreia do 

Sul. Também possui um escritório em Gana para compartilhar conhecimento científico e 

tecnológico junto aos países africanos e, mais recentemente, no Panamá e Venezuela visando 

a uma atuação na América Latina. 

As Instituições de Estado ligadas à ciência e tecnologia pactuavam quanto a definição 

de políticas públicas. O Estado brasileiro orientava-se no sentido de legitimar órgãos 

responsáveis por “pensar e fazer política”. Contudo, os esforços e tentativas de 

desenvolvimento científico e tecnológico, para a maior parcela da sociedade, e, inclusive para 
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a equipe econômica do governo, não apresentava resultados imediatos pela extensão 

territorial e peculiaridades das diferenças regionais do Brasil (BARROS, 1999; FURTADO, 

1975). A justificativa arrastava-se em torno do argumento segundo o qual, pelo fato do Brasil 

ser uma República Federativa e não unitária, onde os municípios são entes autônomos, plenos 

de direitos e deveres para com a Federação, tornava-se difícil a descentralização e 

democratização maior do espaço institucional, no que se refere ao setor de ciência e 

tecnologia (GUIMARÃES, 2011).  

O período militar destinou à ciência e à tecnologia intensivo interesse (FAUSTO, 

2001; 1995; MARTINEZ, 2006; GOODY, 2008; LIMA, 1976; GOUVEA, 1994). O regime 

militar caracterizou-se pelo combate à inflação e pelo planejamento econômico, por parte de 

economistas aliados aos militares (McCANN, 2007; MOSCA, 1968; 1966; ALVES, 2005). 

A execução do desenvolvimento técnico-econômico do país, nos campos de transportes, 

siderurgias e energia, foi levada a efeito com sucesso relativo ao cumprimento de metas 

(COUTO, 1998). Todavia, para o projeto e construção dessas obras tornou-se necessária a 

formação de um corpo de engenheiros capazes de projetá-las e realizá-las, o que foi possível 

graças à existência de excelentes escolas de engenharia e cursos de pós-graduação, além de 

órgãos financiadores de estudos e pesquisas.  

Vale destacar que os mecanismos utilizados pelo regime militar para o apoio a ciência 

e a tecnologia mantiveram como foco as universidades e institutos de pesquisa (CARDOSO, 

1978; CASTRO et al., 2005). Destacam-se as políticas de financiamento e atuação de setores 

e órgãos estatais. O desenvolvimento econômico e científico do país passa a ser um dos 

principais elementos do período, inclusive, a reforma universitária, a institucionalização da 

pós-graduação, emerge nesse cenário (DINIZ, 2010). A base de intenções estabelecia elos 

entre ciência, tecnologia e educação superior para as pesquisas ligadas ao setor industrial. A 

modernização, em outras palavras, melhor explicitando: “modernização autoritária” (SILVA, 

1990; D’ARAUJO, 2010). O destaque à Pesquisa e ao Desenvolvimento no regime militar 

trouxe uma série de modificações no financiamento da pesquisa científica. O Estado 

proporcionou foi um ambiente favorável e realização de investimentos, articulando 

consensos sociopolíticos e buscando a concentração de tecnológicas e sua distribuição ao 
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setor produtivo (FREEMAN; SOETE, 2008). Suas medidas eram pautadas em um duplo 

argumento: de um lado vantagens de uma economia forte e estruturada; e de outro respaldo 

político, já que concentrou e planejou as políticas para o desenvolvimento da Ciência e 

Tecnologia (FISHLOW, 2004). 

O processo de descentralização decisória quanto à gestão de desenvolvimento 

científico e tecnológico é recente (FUMAGALLI; MEZZADRA, 200; GALBRAITH, 1983; 

1972). A emergência do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), 

contrastando com a centralização observada nos anos 70 e 80, no período do regime militar, 

trouxe inúmeras barreiras ao desenvolvimento da ciência e as inovações ambientais 

(LACERDA et al., 2010; LASTRES et al., 1998). A partir da década de 1970, o apoio às 

ciências exatas e à tecnologia foi intenso, talvez por causa da ênfase no desenvolvimentismo 

econômico, que dominou a mentalidade tecnocrata de então (apesar do governo militar ter 

sido desfavorável ao desenvolvimento de certas ciências puras, como a Física Teórica e as 

ciências humanas). A execução do desenvolvimento técnico-econômico do país, nos campos 

de transportes, siderurgias e energia, foi conduzida com preocupações e interesses 

concêntricos pelos representantes de Estado (MOURA, 2000; VARGAS, 2001). 

Em termos de interesse em inovações ambientais, a questão da hierarquia estatal no 

Brasil, é preciso citar que tanto a esfera federal quanto estadual permitem, por exemplo, a 

facilitação de licenciamento de patentes e transferências de tecnologias desenvolvidas pelos 

Institutos de Ciência e Tecnologia, também permitindo a remuneração de pesquisadores com 

partes dos ganhos econômicos envolvidos nestas transações (RENNINGS; ZIEGLER; 

ZWICK, 2002; RIBEIRO, 2006; ROCHA, 2004; SCHWARTZMAN, 2008; 1997). As leis 

estaduais também mantêm a necessidade de existência de Núcleo de Inovação Tecnológica 

(NIT) na instituição científica e tecnológica estadual para gerir a política de inovação e, em 

especial, a política de propriedade intelectual e a transferência de tecnologia (SILVA; 

MOTTA, 2008). Nesse ínterim, a edição de leis estaduais de inovação no Brasil é, também, 

um dos pontos centrais da expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação - SNCTI. Elas fortalecem a interação entre os a tores desse sistema, 

que inclui governos federal e estaduais, agências de financiamento, como Finep e BNDES, 
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universidades e empresas. Há também a noção de que iniciativas da ciência e tecnologia vem 

sendo implementadas em nível nacional e estadual, como a formação de parques 

tecnológicos, incubadoras de empresas, entre outros, baseados nas parcerias públicas entre 

as esferas municipal, estadual e federal (SOBRAL; TRIGUEIRO, 1994). 

Finalmente, no âmbito da institucionalização da ciência brasileira, foi criado, em 

1985, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atual Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações (BATISTA, 2014). Trata-se de um órgão pertencente 

à administração direta do governo federal do Brasil, responsável pela formulação e 

implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, e tem suas ações pautadas nas 

disposições do Capítulo IV da Constituição Federal de 1988. Foi criado durante o governo 

de José Sarney em 15 de março de 1985, pelo Decreto nº 91.146, como órgão central do 

sistema federal de ciência e tecnologia.  Destaque-se que o surgimento desse novo ministério, 

além de expressar a importância política desse segmento, atendeu a um antigo anseio da 

comunidade científica e tecnológica nacional. Entre outras competências, abriga o 

patrimônio científico e tecnológico e seu desenvolvimento, a política de cooperação e 

intercâmbio concernente a esse patrimônio, a definição da Política Nacional de Ciência e 

Tecnologia, a coordenação de políticas setoriais, a política nacional de pesquisa, 

desenvolvimento, produção e aplicação de novos materiais e serviços de alta tecnologia 

(HOGAN; VIEIRA, 1995). 

Na década de 1990, emerge novo modo de produção científica (DINIZ, 2010; 

GOUVERNEUR, 2010). A relação entre ciência, tecnologia, inovação, universidade e atores 

externos, passa a considerar a configuração social definida pela chamada economia do 

conhecimento e suas implicações sobre a concepção de desenvolvimento ou crescimento 

econômico-social (GUBIANI, 2011; MACHADO JUNIOR; SOUZA; PARISOTTO, 2014; 

GUIMARÃES, 2011; LASTRES; CASSIOLATO; ARROIO, 2005; MAGNOLI, 1997). 

Destacavam-se os desafios a serem enfrentados pela universidade na interação com o 

ambiente externo, assim como o papel do Estado e das políticas públicas de inovação diante 

do novo cenário, abordando-se principalmente o caso do Brasil e incluindo-se a comparação 

entre alguns países latino-americanos (BECKER, 1995). Nesse processo, crescimento e 
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desenvolvimento econômicos são vistos como inseparáveis na produção de conhecimento e 

inovação (VELHO; SOUZA-PAULA, 2008). 

A defesa à inovação propaga-se entre discursos de agentes do Estado, formuladores 

de políticas públicas, e empresários do setor privado (SCHWARTZMAN, 2008; SINGER, 

2000).  Em nova dinâmica de desenvolvimento a discussão se amplia na busca de análises a 

respeito de outras realidades da associação entre Instituições de Estado e o financiamento 

privado da pesquisa voltada ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. Nesse contexto, 

a questão ambiental ganha maior destaque a partir da Eco-92, insuflando em diferentes 

esferas a conversão nacional à internacionalização do desenvolvimento sustentável, 

economia verde, ecoeficiência, novos produtos e processos de manejo de fontes energéticas, 

recursos naturais. A inovação ambiental, então, é protagonizada como novo mote político a 

agrupar prestígio nas instáveis posições de poder dos representantes de Estado.  

 

3.4 Categoria-contingencial da pesquisa: as ocupações recentes em Instituições de 
Estado  

 

A presença do Estado na definição de pautas, metas ou outras formas de 

direcionamento das Instituições de Estado, a respeito da Ciência e da Tecnologia no Brasil, 

fez-se notar por meio de processo engenhoso de ocupação de cargos e funções dentro das 

instâncias presidenciais (LOPEZ, 2015; OFFE, 1984; PCHMANN, 2009). O interesse do 

Ministério da Ciência e da Tecnologia ultrapassa as questões nacionais (SCHNEIDER, 

1994). Por isso, torna-se importante ferramenta para estabelecer poderes e demarcar limites 

entre as variações de interesses de classe, representantes políticos e situações emergenciais 

de conflito interno ou externo, em termos de liderança e comparação com outros países 

(OFFERLÉ, 1999).  

A área de Ciência e Tecnologia é fundamental para o desenvolvimento do país 

(BARROS, 1999; PAULA; CERQUEIRA; ALBUQUERQUE, 2001). Esse desenvolvimento está 

associado às complexas relações produtivas, intimamente voltada para o comércio e a 

indústria (BONACCORSI, 2008; FREEMAN; SOETE, 2008; GALBRAITH, 1983). As 



79 

 
 

questões de ordem desse setor são estratégicas na disputa e na determinação de espaços 

dentro da geopolítica nacional e internacional (OLTRA, 2008). Os investimentos são cada 

vez mais acentuados e os retornos sociais, financeiros e econômicos devem ser obtidos num 

tempo mais curto possível (CORRÊA, 2010; COSTA, 2006). As ideias básicas desse tipo de 

ação do Estado estão condicionadas às negociações nem sempre explícitas, daquilo que se 

tem como meta, finalidade e objetivo dentro de um determinado grupo político. Assim, 

importa destacar que é válido reconhecer quais sujeitos sociais participaram desse processo, 

dentro de um período histórico republicano (1985-2016). Esse período é cheio de 

contradições e de efeitos sobre as questões econômicas e sociais (vice-versa). Os dados 

sistematizados podem nos ajudar a inferir essas contradições e direcionamentos. Finalmente, 

apresentamos a seguir tabelas e gráficos com informações mais recentes sobre os cargos e 

ocupações ocorridas no período de 1985 a 2016 relativas à Ciência e à Tecnologia no Brasil. 

 

3.4.1 Pós-institucionalização da ciência e as inovações ambientais no Brasil 
 

A criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação72 no conjunto das 

Instituições de Estado, apesar de favorecer importante marco à gestão do conhecimento 

nacional, não resultou em superação do formalismo burocrático, nem na reestruturação da 

agenda política em torno da relação entre meio ambiente, desenvolvimento e produção 

científica e tecnológica. O interesse dos representantes de Estado consolidou-se nas teias da 

negociação político-partidária, produzindo efeitos de estagnação, dado às disputas de 

interesses na liderança de pastas do governo, ligados a setores estratégicos da economia e da 

produção, distribuição e controle de grandes somas de investimento financeiro. Não é 

possível falar, pois, em dissolução das barreiras políticas que impediram, desde a origem da 

organização efetiva do Estado, como responsável pela atuação decisória na gestão econômica 

dos produtos de ciência dos vários agentes sob sua tutela. Nesse contexto, dá-se, a partir dos 

 
72 Conforme já destacado, posteriormente, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. 
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anos de 1989, em ambiente de redemocratização nacional73, o surgimento de acirrados 

conflitos entre os agentes políticos e os agentes de corporações do setor público e privado. A 

tônica do período incide sobre os percursos de associação entre as Instituições de Estado e 

os Partidos Políticos. 

O interesse em inovação ambiental apresenta-se, ainda, bastante tímido. O que 

permanece é o enfoque em desenvolvimento científico e tecnológico. Entre 1985 e 2011, no 

entanto, são as mudanças ocorridas na economia mundial que promovem impactos na agenda 

política brasileira. De fato, a disputa pela representação do poder de Estado, configurada de 

modo mais orgânico no bojo das articulações partidárias, não produz concretude no que se 

refere às pautas ambientais, ao desenvolvimento sustentável e nem à expansão econômico-

produtiva de empresas que, esforçando-se para se integrar às diretrizes internacionais da 

produção de energia limpa, questões climáticas, desenvolvimento social e a Estratégia 

Nacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI)74. A ênfase de representantes do 

poder de Estado, no âmbito do governo federal, como política nacional de ciência, tecnologia 

e inovação é garantir eficiência econômica e competitiva, tendo como pano de fundo a 

organização da base para converter ou inserir o Brasil na sociedade do conhecimento75.  

Ao final do século XX, ocorreu notável ampliação da utilização, na produção 

industrial, de avanços realizados em diversas esferas do conhecimento cientifico. Destacam-

 
73 Destaque-se que esse período corresponde ao momento no qual ocorre a retomada da escolha por voto direto 

para a representação política em níveis presidencial, estadual e municipal, seguida pela aprovação da 
Constituição Federal de 1988. 

74 A Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) destaca a importância da ciência, a 
tecnologia e a inovação (C,T&I) como eixo estruturante do desenvolvimento do País e estabelece diretrizes 
que irão orientar as ações nacionais e regionais no horizonte temporal. A ENCTI da continuidade e aprofunda 
o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 2007-2010 (PACTI) e sua concepção apoia-se na 
experiencia acumulada em ações de planejamento das últimas décadas, que se iniciaram nos anos 1970 com 
os Planos Básicos de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológicos (PBDCTs), seguidas pela criação em 1985 
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, hoje MCTI após a incorporação da Inovação ao nome em 2011); 
estabelecimento das Conferencias Nacionais de Ciência e Tecnologia (CNCT) e pelo advento dos Fundos 
Setoriais, criados no final dos anos de 1990, que contribuiu para robustecer o padrão de financiamento as 
iniciativas do setor, com volumes maiores e mais consistentes de investimento. 

75 Essa é a diretriz estratégica para as próximas décadas, que no nosso brasileiro, absorve outros desafios: 
implica combinar educação universal de qualidade, pesquisa científica, inovação e inclusão social. 
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se, especialmente, as áreas de automação, microeletrônica e informatização. Nesses termos, 

é possível notar uma onda promissora ao redor da inovação. Os Estados Unidos, o Japão e as 

principais economias da Europa, tendo a cabeça a Alemanha, expandiram-se. É importante 

ressaltar que, mais recentemente, a Coreia e a China ingressaram nas promissoras 

reestruturações da gestão do conhecimento e da produção industrial, oferta de serviços e 

outros modos de inovação em processos ou produtos para consumo de bens de durabilidade 

permanente ou provisória. Desde a primeira década do século XXI, o progresso técnico 

penetrou transversalmente em diversos segmentos da estrutura produtiva desses países, 

alterando seus padrões de organização e gerando um forte aumento da produtividade e uma 

acentuada redução dos custos unitários de produção. Em consequência, aumentaram 

extraordinariamente a brecha tecnológica e as assimetrias de competitividade entre esse 

núcleo mais avançado e as chamadas economias emergentes ou de menor desenvolvimento 

relativo76. 

O Brasil passa, então, a realizar um enorme esforço para avançar na geração e 

utilização do conhecimento técnico-cientifico, criando capacidades e competências em áreas 

estratégicas. Esse processo endossa-se pela necessidade de avanço das Instituições de Estado 

no Brasil na estruturação de uma base econômica apoiada em um processo endógeno e 

dinâmico de inovação. Nesses termos, é preciso entender as dinâmicas de todo esse processo, 

considerando-se o cenário de incertezas resultante de sucessivas crises econômicas77, com a 

ameaça de aprofundamento da recessão nos Países de maior desenvolvimento relativo e de 

novos desequilíbrios no sistema financeiro mundial, guerra cambial e recrudescimento do 

protecionismo, embute desdobramentos preocupantes quanto ao futuro do comercio mundial 

e ao equilíbrio das relações econômicas internacionais78.  

 
76 A reestruturação territorial e organizacional da produção mundial de manufaturas tornou ainda maiores essas 

assimetrias. Esse fenômeno se justifica pela ocorrência paralela a esse processo, da crescente concentração e 
centralização da produção em grandes corporações transnacionais que produzem para o mercado global. 

77 Destaque-se, em especial, a crise de 2008. 

78 É válido destacar que o Brasil apresenta potencial de recursos de alto valor econômico. Os avanços em sua 
capacidade científica e tecnológica em diversas áreas, dinâmica do seu mercado interno e pelo grau de 
desenvolvimento industrial já alcançado, não pode se contentar em ser um grande exportador de petróleo, 
alimentos e minérios.  Trata-se de aproveitar as oportunidades existentes no mercado internacional, na 



82 

 
 

 No contexto da pós-institucionalização da ciência brasileira é fortalecer ações no 

sentido de avançar na padronização de Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

agregando novos elementos como a pauta ambiental, a inclusão social e a superação das 

desigualdades sociais. É preciso consolidar Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação mantendo interlocução entre Governo Federal, Estados e Municípios, agências de 

fomento, institutos de pesquisa, universidades e empresas. Mas, a consolidação desses 

processos, é indissociável aos interesses de representantes de Estado quanto a relação entre 

desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico e meio ambiente. A atuação do 

corpo dirigente das instituições vinculadas ao MCTI, no exercício de suas funções e 

atividades, realizam com maior ou menor êxito os desafios na formulação do 

desenvolvimento cientifico e tecnológico como política de Estado.  Tal propositura não se 

deveria reger por interesses político-partidários ou corporativos na direção do saqueamento 

do Estado, fato que, na história recente do Brasil, ocupa centralidade nos tabloides eletrônicos 

e na circulação da imprensa e da mídia, trazendo à tona conflitos e embates, muitas vezes, 

inimagináveis.  

  

3.4.2 Conflitos entre Agências de Estado e o Poder de Representação Política 
 

Existe acirrada disputa no interior das agências de Estado. O fisiologismo e a 

perspectiva burocrática endossam e produzem conflitos que se estabelecem nas Instituições 

de Estado ao redor das ocupações de cargos no governo federal. O entendimento da dinâmica 

das relações partidárias nas ocupações de espaços decisórios na gestão federal é importante 

ferramenta de análise para a compreensão do interesse de representantes do poder político 

 
perspectiva de agregação de valor a produção primaria e a utilização dos recursos obtidos por essa via no 
fortalecimento, integração e diversificação da sua capacidade industrial, na elevação da produtividade 
sistêmica da economia, na revolução do seu sistema educacional e na construção das bases científicas e 
tecnológicas. Por isso é fundamental avançar cada vez mais na incorporação do progresso técnico à produção 
industrial, que esteve baseado historicamente na utilização, via importação ou investimento estrangeiro direto, 
de equipamentos e tecnologias já disponíveis ou geradas em outros países. O avanço da industrialização tem 
que se apoiar fundamentalmente, no desenvolvimento cientifico e tecnológico endógeno e em sua 
incorporação crescente ao processo produtivo. 
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em torno da inovação ambiental. O debate público, nem sempre publicado, envolve-se em 

tramas, associações cujos efeitos sobre a qualidade e a eficiência das políticas públicas 

repercutem estagnação, inoperância ou qualquer tipo de barreira negativa ao 

desenvolvimento social, inclusivo e sustentável. As disputas políticas e interesses partidários 

e corporativos são elaborados por sofisticados padrões de articulação entre burocracia e 

política na alta gestão, de modo que legitima vasto nível de patrimonialização do Estado. 

Para tanto, incorporar políticos ou agentes sociais ligados a partidos políticos em cargos 

públicos é um imperativo que não fortalece as capacidades do Estado brasileiro em resolver 

imbróglios, nascidos de longa disputa pública e política. 

 A iminência de apropriação corporativa (político partidária ou de empresários) nos 

espaços do governo federal é processo bastante comum no cenário brasileiro. De outro modo, 

a combinação entre a alta rotatividade dos cargos, frágil sistema de avaliação, e permanente 

pressão nomeações decorrentes do multipartidarismo impõe desafios no sentido de minimizar 

os riscos de alimentar a patronagem ineficiente. Ao conjunto desse processo, englobando o 

mutualismo de representação na esfera política à burocrática estatal se pode chamar de 

presidencialismo de coalizão. Os traços que caracterizam tal processo decorrem das 

interfaces entre multipartidarismo, presidencialismo e os cargos de livre nomeação para a 

gestão pública federal. As consequências, quanto ao objeto de pesquisa desse estudo, são 

incômodos sucessivos, regados ao desperdício de oportunidades de superação de limites 

quanto ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental brasileiro. Lê-se: 

 

Os cargos de confiança da administração pública federal (DAS) são um dos 
principais recursos de poder do presidente da República. A prerrogativa de nomear 
para a alta burocracia política, sem controles congressuais relevantes, dá ao chefe 
do Executivo maior liberdade para escolher nomes que estarão à frente da 
implementação da agenda de governo e, a depender de sua habilidade política, lhe 
permite imprimir maior unidade de ação à sua coalizão. Dessa perspectiva, 
compreender a relação entre mudanças políticas e alternância dos quadros de livre 
nomeação permite analisar de um novo ângulo o processo de construção e gerência 
da coalizão dos governos multipartidários, que se tornaram a norma desde a 
redemocratização (LOPEZ, 2015; p. 33). 
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Nessa perspectiva, o perfil profissiográfico e de filiação partidária de ocupantes do cargo 

no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação constitui-se como importante plano de 

análise a respeito do tema desse estudo. O importante é destacar que existem condicionantes 

sóciohistóricos que incidem nas formas de organização político de representantes do Estado 

brasileiro, desde longa data. Os elementos partidários e a variação na rotatividade dos cargos 

em postos do governo federal, pois, torna-se importante indicador do interesse político de 

agentes públicos, em todos os setores da administração pública. Entende-se, assim que, os 

sistemas políticos, através de representantes de Estado, orientam-se por motivações distintas, 

o que inclui, desde o interesse em recompensar correligionários até as escolhas que visam 

implementar políticas de forma eficiente (PETERS; PIERRE, 2004). Observa-se no quadro 

2: 
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Quadro 2 - Perfil Profissiográfico e de Filiação Partidária de Ministros de Ciência e Tecnologia do Brasil. 

continua... 

PRESIDEN
TE 

ÓRGÃO RESPONSÁV
EL 

PERIOD
O 

PROFISS
ÃO 

LOCAL DE 
NASCIMEN

TO 

FILIAÇÃO 
PARTIDÁR

IA 

José Sarney 
(1985-1989) 

Ministério da 
Ciência, 

Tecnologia e 
Inovação 

Renato Archer 

15/03/19
85 a 

23/10/19
87 

Militar, 
diplomata 
e político 

São Luís – 
SP 

PSD  
PTB  
MDB  

PMDB  
PSDB  

Luiz Henrique 
da Silveira 

23/10/19
87 a 

29/07/19
88 

Advogado 
e político 

Blumenau – 
SC 

MDB  
PMDB 

Luiz André 
Rico Vicente 

29/07/19
88 a 

16/08/19
88 

Engenheiro 
Químico, 

empresário 
e político 

Santos 
Dumont – 

MG 
---- 

Ralph Biasi 

16/08/19
88 a 

15/01/19
89 

Engenheiro 
Civil e 
político 

Americana – 
SP 

PMDB 

Roberto 
Cardoso Alves 

16/01/19
89 a 

13/03/19
89 

Advogado 
e político 

Aparecida – 
São Paulo 

PDC 
ARENA 
PMDB 

Secretaria do 
Ministério do 
Desenvolvime

nto da 
Indústria e 
Comércio 

Décio Leal 
 

29/03/19
89 a 

29/11/19
89 

Engenheiro 
Civil e 
político 

Itapetinga – 
São Paulo 

PMDB 

Secretaria 
Especial da 
Ciência e 

Tecnologia 

29/11/19
89 a 

14/03/19
90 

Fernando 
Collor de 

Mello  
(1992-1992) 

Secretaria da 
Ciência e 

Tecnologia  
(ligada à 

Presidência da 
República) 

José 
Goldemberg 

15/03/19
90 a 

21/08/19
91 

Físico e 
político 

Santo Ângelo 
– Rio Grande 

do Sul 
---- 

Edson 
Machado de 

Sousa 

21/08/19
91 a  

01/04/19
92 

 
Matemátic
o e político 

 
Ponta grossa 

– Paraná 
---- 

Hélio 
Jaguaribe 

01/04/19
92 a  

01/10/19
92 

Advogado, 
sociólogo e 

cientista 
político 

 
Rio de 

Janeiro – Rio 
de Janeiro 

 
PSDB 

Itamar 
Franco 

(1992-1995) 

Ministério da 
Ciência, 

Tecnologia e 
Inovação  

José Israel 
Vargas 

27/10/19
92 a 

01/01/19
95 

 
Químico 

 
Paracatu – 

Minas gerais 
---- 
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em continuação... 

Fonte: Adaptado de MCTIC (2018). 
 

 

Entende-se que a preponderância de associação entre o Poder Executivo e agentes 

políticos de partidos legislativos, na formação do gabinete, efetua a emergência do 

presidencialismo “parlamentarizado” (COLOMER; NEGRETTO, 2005; COX; 

MORGENSTERN, 2001). Essa questão conduz à análise a respeito das articulações 

Fernando 
Henrique 
Cardoso 
(1995-
2003) 

Ministério da 
Ciência, 

Tecnologia e 
Inovação  

José Israel 
Vargas 

01/01/1995 
a 

01/01/1999 
   

Bresser 
Pereira 

01/01/1995 
a  

01/01/1999 

 
Economista e 

cientista político 

 
São Paulo – 
São Paulo 

 
PSDB 

Ronaldo 
Sardenberg 

01/01/1999 
a  

21/07/1999 

Advogado e 
diplomata 

 
Itu – São 

Paulo 
---- 

Luis 
Inácio 

Lula da 
Silva 

(2003-
2010) 

Ministério da 
Ciência, 

Tecnologia e 
Inovação  

Roberto 
Amaral 

01/01/2003 
a  

21/01/2004 

 
Jornalista e 

político 

 
Fortaleza – 

Ceará 

 
PSB e 
PSDB 

Eduardo 
campos 

23/01/2004 
a  

18/07/2005 

Economista e 
político 

Recife – 
Pernambuco 

PSB 

Sérgio 
Machado 
Rezende 

19/07/2005 
a  

31/12/2010 

 
Engenheiro 

elétrico e Físico 

 
Rio de Janeiro 

– Rio de 
Janeiro 

 
PSB 

Dilma 
Rousseff 
(2011-
2016) 

Ministério da 
Ciência, 

Tecnologia, 
Inovação e 

Comunicação 

Aloizio 
Mercadante 

01/01/2011 
a 

24/01/2012 

 
Economista e 

político 

 
Santos – São 

Paulo 

 
PT 

Marco 
Antônio 
Raupp 

24/01/2012 
a  

17/03/2014 

 
Físico e 

matemático 

 
Cachoeira do 

Sul – Rio 
Grande do Sul 

---- 

Clélio 
Campolina 

Diniz 

17/03/2014 
a  

01/01/2015 

 
Engenheiro 
mecânico 

 
Esmeraldas – 
Minas Gerais 

---- 

Aldo Rabelo 
01/01/2015 

a  
01/10/2015 

 
Jornalista e 

político 

 
Viçosa – 
Alagoas 

 

 
PC do 

B 

Celso 
Pansera 

02/10/2015 
a  

14/04/2016 

 
Letras 

 
São Valentim 
– Rio Grande 

do Sul 

 
PMD

B 

Emília 
Maria Silva 
Ribeiro Curi 

14/04/2016 
a  

12/05/2016 

 
 

Advogada 

 
 

Brasília – 
Distrito 
Federal  

---- 

Michel 
Temer 
(2016-
2017) 

Ministério da 
Ciência, 

Tecnologia, 
Inovação e 

Comunicação 

Gilberto 
Kassab  

12/05/2016 
a 

01/01/2018 

 
Economista, 

engenheiro civil, 
empresário e 

político 

 
São Paulo – 
São Paulo 

 
PL  

PFL  
DEM  
PSD  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_da_Frente_Liberal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democratas_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Democr%C3%A1tico_(2011)
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multipartidárias como condição para a governabilidade. Por conseguinte, o controle das 

agências burocráticas, fruto de tais associações, dificulta a capacidade de poderes Executivo e 

Legislativo na criação ou modificação de novas agências. O mutualismo de representação passa 

a corroer as estruturas funcionais das Instituições de Estado, apresentando traço característico: 

a política de nomeações não reflete somente conflitos de interesse entre os poderes, mas, 

constitui-se em arriscado jogo de posições de mando, privilégio e controle. Tal monitoramento 

envolve o presidente, seu partido e os demais partidos da base aliada (SANTOS, 2009; 

SCHNEIDER, 1995; SILBERMAN, 1993). Essas reflexões são ratificadas pelas informações 

analisadas no quadro anterior. Nesse sentido, considerando a criação do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, em 1985, é possível notar: 

▪ a dissociação e o personalismo na gestão do Executivo, no período 1985-1992, 

transição Sarney-Collor, mantido pelo aparecimento de setorização de Secretarias 

com status de Ministério (ou como órgão associado à Presidência da República); 

▪ a predominância de representação de gênero masculino na ocupação do cargo 

ministerial da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, contando somente com uma 

mulher, Emília Maria Silva Ribeiro Curi, num curtíssimo intervalo de um mês e um 

dia79; 

▪ alta rotatividade partidária, principalmente, do PMBD, hoje, MDB e do PSDB; 

▪ eletividade de pertencimento à arena da política partidária como carreira; 

▪ concentração de representantes de cargo ministerial com origem de nascimento no 

eixo, sudeste-sul, destacando-se, São Paulo;  

Portanto, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), do 

ponto de vista da estrutura administrativa dos ministérios e das políticas setoriais, existem 

padrões de recrutamento, tanto em nível dos ministérios, quanto dos ministros tomados 

individualmente.  É preciso analisar a nomeação de ministros de Estado considerando os efeitos 

da agenda partidária, na construção de elementos técnicos da competência requerida, e também, 

a influência de redes pessoais e afinidades ideológicas, que não são estratégias necessariamente 

excludentes entre si (CAMPBELL, 1988; DERLIEN, 2003; LOUREIRO; ABRUCIO, 1999; 

OLIVIERI, 2007; PAGE, 1992). Note-se na figura 5 e 6, sob forma de gráfico, elementos em 

destaque anterior: 

 
79 Nesse momento, ocorre a deposição de Dilma Rousseff  (Presidente do Brasil, eleita em 2011 e 2015)  pela 

cassação do mandato pelo Legislativo brasileiro. Souza (2016) atribui a cassação a golpe político. 
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Figura 5 - Cidade de Nascimento de Ocupantes de Cargo no Ministério da Ciência e Tecnologia 
do Brasil (1985-2016). 

 

Fonte: Elaborada para esta pesquisa, 2019. 

 

 

Figura 6 - Distribuição de Representatividade regional de origem por ocupação de cargo de 
ministros de ciência e tecnologia (1986-2016). 

 

Fonte: Elaborada para esta pesquisa, 2019. 
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Os destaques acima não entram em contradições com os estudos macroinstitucionais 

sobre Poder Executivo e burocracia (AMES et al., 2008; AMORIM NETO, 2007; 

FIGUEIREDO, 2004; GEDDES, 1994; LIMONGI; CORTEZ, 2010; LOUREIRO; ABRUCIO, 

1999; MAINWARING, 2001).  A questão apontada pelos pesquisadores do assunto é que, no 

processo de provimento de cargos de livre nomeação no interior das burocracias ministeriais, é 

determinante o papel do presidente, dos partidos e dos ministros no jogo de nomeações, para o 

sucesso ou fracasso da atuação nos setores do governo federal. Considera-se a maior ou menor 

distância ideológica entre o presidente e os partidos da coalizão, no sentido de delegar o controle 

de políticas aos ministros que compartilhem a agenda governamental. Assim, quanto mais 

heterogeneidade ideológica existir, mais fragmentação é a realização da agenda partidária 

voltada ao desenvolvimento. Lê-se, em complemento à ideia: 

 

 

Dados esses aspectos, cabe diferenciar os ministros de perfil técnico vinculados ao 
presidente – e eventualmente a seu partido –, [...] que ascendem ao cargo por conta da 
indicação de partidos aliados (quadros de partido). Uma vez que os primeiros contam 
com o apoio do presidente para buscar o objetivo de implementar de forma efetiva a 
agenda governamental, estes ministros contam com melhores condições para resistir 
às pressões político-partidárias e de grupos de interesse, bem como buscam combinar 
critérios de confiança pessoal e critérios de experiência profissional e credenciais 
acadêmicas no recrutamento para o alto escalão ministerial. Os técnicos indicados por 
partidos da base, além de não contar com o apoio direto do presidente, enfrentam 
demandas contraditórias. (BORGES; COELHO, 2015, não paginado). 

 

Sem dúvidas, implodem conflitos inevitáveis. A alocação discricionária de recursos é 

também parte importante nessa relação entre ocupantes de cargos ministeriais e partidos 

representados (RAILE, 2011; PEREIRA, 2013). Veja na figura 7, quanto a representação 

partidária no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações: 
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Figura 7 - Representação partidária de ocupantes do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil 
(1985-2016). 

 

Fonte: Elaborada para esta pesquisa, 2019. 
 

O ponto importante a respeito das informações anteriores é a mobilização político-

partidária na distribuição de cargos entre políticos, militantes e quadros partidários. Nas 

Instituições de Estado, observou-se que o perfil profissiográfico dos ocupantes do cargo 

ministerial, em termos de quantidade, somando-se todas as profissões encontradas, permanece 

abaixo do total encontrado na ocupação baseada em experiência político-partidária. Essas 

informações permitem afirmar que o apoio de lideranças partidárias, mesmo sem afinidade 

ideológica ao partido do governo, instrumentaliza a burocracia e das políticas setoriais em favor 

de objetivos político-eleitorais (SILBERMAN, 1993; FIGUEIREDO, 2004; PEREIRA, 2013). 

Observa-se na figura 8, quanto ao perfil profissiográfico: 
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Figura 8 - Perfil profissiográfico dos ocupantes do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil (1985-2016). 

 
Fonte: Elaborada para esta pesquisa, 2019. 

 
 

No que diz respeito aos ministros de perfil técnico, os objetivos de avançar na carreira 

e implementar de forma efetiva uma agenda de políticas costuma estar fortemente associados. 

Dados os vínculos dos ministros técnicos com a burocracia e/ou com determinadas 

comunidades profissionais e de especialistas em política pública, bem como a relativa ausência 

de conexões com as arenas eleitoral e partidária, este tipo de nomeado tende a apresentar certa 

independência com respeito aos partidos. Assim sendo, entende-se que as origens, contextos e 

contradições do interesse público de representantes do Estado brasileiro em torno às inovações 

ambientais no Brasil exigem leituras estruturadas e contínuas no que se refere às influências de 

dinâmicas organizacionais do Estado brasileiro, principalmente, aquelas elaboradas no campo 

das ciências ambientais no Brasil. Por fim, espera-se que esse estudo permita aos pesquisadores 

e pesquisadoras na universidade, compreender as nuances e a importância da pesquisa, aqui, 

apresentada, de modo que torne possível reflexões e direcionamentos frente a problemática das 

inovações ambientais, suas relações com as Instituições de Estado e intelectuais brasileiros, 
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naquilo que possibilite, a todos os envolvidos, busca por melhores dias, justiça social, inclusão 

e comprometimento ético com o espaço público, democrático e respeito à vida planetária.    
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 CONCLUSÃO 
 

Os resultados desse estudo apresentam desafios ao campo das ciências ambientais 

brasileiras. Não se trata apenas de ter conseguido alcançar leituras transversais sobre o objeto 

de estudo, dentro de uma abordagem crítica que ultrapassa as narrativas historiográficas e 

insere-se na concretude das interações sociais, os processos-contextos-objetos que medeiam a 

produção social das pautas públicas de ciência, tecnologia, desenvolvimento e meio ambiente. 

É mais além do que isso. Trata-se de um estudo sistemático sobre importantes elementos do 

desenvolvimento científico e tecnológico em articulação às práticas política em âmbito 

nacional, ligadas ao meio ambiente e suas aproximações (e afastamentos) em torno da inovação 

ambiental, tendo em vista a superação das desigualdades sociais, marcadas, sobretudo, pela a 

herança social de dominação expressa pela política econômica neoliberal que desnaturaliza os 

efeitos das instituições governamentais sobre ações sociais cotidianas, incluindo-se nas pautas 

ambientais, o futuro comum, à justiça social, à participação equitativa na divisão social do 

trabalho e ao direito à vida planetária. 

Entender o interesse público de representantes do Estado brasileiro em torno das 

inovações ambientais a partir das origens sociohistóricas, contextos e contradições, encontrados 

nos diferentes modos de organização do Estado, quanto relação entre meio ambiente e 

desenvolvimento, somente foi possível através das análises de conflitos, nas quais as relações 

sociais concretas permitiu situar os agentes sociais na estrutura estruturante de espaços de 

representação política, no bojo do poder governamental. Nesses termos, foi possível pensar a 

prática política como esfera de dominação que, pelas relações de força entre os indivíduos, 

condiciona e é condicionada pelas estruturas que orientam a vida social. Tornou-se, possível 

entender as configurações, arranjos e dinâmicas entre contexto-sujeito-objeto-processo nas 

quais o objeto de pesquisa foi analisado. Assim sendo, compreendeu-se que as relações sociais 

são intersubjetivas, e como tal, tornam-se produto-processo de intensa troca de comunicação, 

negociação e disputa de poder entre os homens e as instituições das quais fazem parte. 

A tentativa de entender as influências de condicionamentos que regulam a produção de 

conhecimento em ciências ambientais durante a construção do objeto de pesquisa associou-se 

à análise de agentes e instituições na estrutura do campo, ao qual o objeto de pesquisa está 

inserido. Por isso, identificar as posições que os agentes ocupam dentro do campo, e, logo em 

seguida, dedica-se a descrever e analisar as ocorrências significativas que caracterizam este 

sistema de posições foi importante recurso obtido a partir da formulação de novo instrumento 
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de pesquisa, orientado pelo método dialético, a BATEIA, cujas característica engloba 

triangulação teórica, pesquisa bibliográfica e hermenêutica contrastiva. 

Assim, pode-se afirmar que as influências das ações das Instituições de Estado são 

determinantes para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil. Além disso, é 

possível afirmar que essas influências ocorreram de modo efetivo, ao longo de toda a história, 

no que concerne à delimitação de interesses políticos, sejam restritivos e particulares aos 

representantes de cada período ou de maior escala, por exemplo, aquelas que permanecem na 

estrutura da organização do Estado, sob forma de associação político-partidária, nas disputas 

entre intelectuais de Estado e as Instituições de Estado. Ressalte-se que é preciso considerar 

como restritivo as questões da filiação partidária, da indicação e da formação profissional 

requerida, sustentada ou ignorada na ocupação de cargos dentro de Ministérios ou Secretarias 

de Ciência e Tecnologia. Nesse ínterim, a compreensão sobre a institucionalização da Ciência 

e da Tecnologia numa perspectiva historiográfica favoreceu perceber a concretude do poder do 

Estado nas questões cotidianas e no desenvolvimento econômico, cultural, científico e artístico 

de um país. As análise e contribuições desse estudo permitiram ampliar nossa percepção e 

entendimento sobre as teias do interesse de representantes do Estado, suas práticas políticas, 

dinâmicas e configurações, com as quais operam e orientam as decisões e ocupações de cargos 

em setores estratégicos do governo federal. De modo específico, esse trabalho contribuiu para 

conhecer como a ação política se engendra dentro do estabelecimento das relações de poder e 

suas facetas em torno da inovação ambiental no território brasileiro.  

Os resultados demonstram que existe centralidade da presença constante do Estado na 

definição de interesse econômico de extração de recursos naturais brasileiros. Esse interesse 

tem origem nas relações de disputa entre as Instituições de Estado e os intelectuais de Estado, 

desde a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, que são marcadas por conflitos de interesse, no 

que se refere à ciência e desenvolvimento. Notou-se, ainda, que a questão ambiental e as 

tecnologias dela decorrentes são vistas de modo secundário, pela maioria dos dirigentes 

políticos do Brasil. Desde as primeiras tentativas político-administrativas de institucionaliza a 

ciência, o desenvolvimento de produtos, concentraram-se ao redor das ciências da saúde, 

sobretudo, na concepção higienista, traduzida sob forma de estudos epidemiológicos.  

Acrescente-se aos resultados, o destaque ao interesse de representantes públicos do 

poder político brasileiro contemporâneo, em torno às inovações ambientais, caracterizado por 

meio da influência partidária estruturada. De tal modo, esse processo exerce efeitos diretos na 

definição de agenda à inovação ambiental, dado pela ocupação de cargos e funções ministeriais. 
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Nesse quesito, destacam-se, o MDB[28, 5%] e PSDB[14,2%], em comparação ao PT, PCdoB e 

PSD[4,1%] como partidos políticos, se não foram os mais influentes, certamente foram aqueles 

com maior participação na ocupação de cargos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação 

e Comunicações. Cabe, a esse respeito, justificar os limites desse estudo, no sentido de não ter 

como objetivo análises sociológicas ou históricas mais densas, que cumprissem as expectativas 

de leitores mais especializados no assunto. 

No entanto, cabe destacar, também, como resultado a perspectiva contemporânea trazida 

a partir da sistematização inicial em torno ao objeto da pesquisa. A concentração no eixo sul-

sudeste do país [85,7%], na distribuição de representatividade regional de origem dos ocupantes 

dos cargos de Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) foi 

importante achado. Através dele é possível afirmar que a manutenção de carreiras ligadas à 

Instituição de Estado, tendo destaque a carreira de político [30%], engenheiro e advogado [14%], 

respectivamente, orientam e determinam contingencialmente os avanços em termos de políticas 

públicas e programas efetivamente desenvolvidos no território brasileiro. Em tal perspectiva, 

concluiu-se que existe frágil estruturação de sistemas de gestão da inovação ambiental no 

Brasil.  

Por conseguinte, destaque-se que os elementos que contribuem para dificultar a 

estruturação de sistemas brasileiros de gestão da inovação ambiental sofrem influência da tardia 

institucionalização da ciência no país, entre os quais se destacam: (a) desprestígio da pressão 

internacional da regulação ambiental sobre processos produtivos, industriais e tecnológicos no 

âmbito da economia interna brasileira; (b) manutenção de ações desarticuladas de atividades de 

pesquisa e desenvolvimento em meio ambiente e inovação; (c) baixos níveis de governança; (d) 

ausência de condições e transparência para fixação de corporações transnacionais no território 

nacional; (e) ausência de incentivo à pesquisa exclusiva às inovações ambientais no Brasil. 

Recomenda-se a análise sobre os efeitos de curto e médio prazos dos resultados obtidos nessa 

pesquisa para a gestão de sistemas estruturados de inovação ambiental. Em complementação, 

recomenda-se que os estudos sobre os interesses de representantes do Estado em torno às 

inovações ambientais possam ser ampliados, através de metodologia transversal ou 

interdisciplinar, dentro do campo de conhecimento das ciências ambientais no Brasil, a partir 

de análise comparativa longitudinal, cobrindo as próximas décadas, em futuros governos.  
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