
 
 

 
 

ARACI GOMES LISBOA 

Preservação do Patrimônio Científico Nacional (1970-1990) 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito parcial 
para obtenção do Grau de Doutora. Área de 
Concentração: Poder e Sociedade 

Orientador: Profo Dro CEZAR HONORATO 

Niterói 
2012



 
 

 
 

ARACI GOMES LISBOA 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CIENTÍFICO NACIONAL (1970-1990) 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade 
Federal Fluminense, como requisito parcial 
para obtenção do Grau de Doutora. Área de 
Concentração: Poder e Sociedade 

Aprovada em março de 2012 

BANCA EXAMINADORA 

_________________________________________ 
Profo Drº CEZAR HONORATO – Orientador 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

_________________________________________ 
Profa Dra MARIA EMILIA PRADO  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

_________________________________________ 
Profa Dra MÁRCIA REGINA R. CARNEIRO 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

_________________________________________ 
Profa Dra MARIA ESTHER ALVAREZ VALENTE 

Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) 

_________________________________________ 
Profo Drº CARLOS ALVAREZ MAIA 

Universidade do Estado do Rio de janeiro (UERJ) 

Niterói 
2012



 
 

 
 

Dedico esta tese aos meus filhos, 
Guilherme Lisboa Dumas e 

Arthur Lisboa Dumas, 
e àqueles que me deram suporte emocional e 

espiritual para a concretização deste 
trabalho: 

minhas irmãs Fátima Lisboa e 
Sandra Lisboa Veríssimo, 

e aos amigos 
Alédio Jana, Maria Helena Ennes, Márcia 

Juliane Monteiro e Maria de Fátima de 
Oliveira Vasconcellos.



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

A Arthur e Guilherme, meus filhos, pela compreensão do meu distanciamento em 

função da pesquisa e elaboração da tese. 

Às minhas irmãs e, principalmente, a Maria Consoladora Gomes Lisboa, que se 

responsabilizou por meus filhos durante minhas ausências para pesquisa e redação 

deste trabalho. A Sandra Lisboa Veríssimo, Maria Cristina Gomes Lisboa, Dirce 

Gomes Lisboa e Fátima Sebastiana Gomes Lisboa, por terem me dado suporte 

emocional, sendo essa última uma grande interlocutória de minhas questões, 

partilhando ideias e me incentivando a aprofundar a pesquisa. 

Aos professores e estudantes com os quais tive o privilégio de formar vínculos de 

amizade, ao longo de minha caminhada na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), e que, em torno dos mesmos ideais transformadores, uniram-se em grupos 

de estudos para discutir e aprofundar teorias; em alguns casos, quebrar as certezas 

trazidas já de antes de nossa caminhada acadêmica. 

Ao meu orientador e amigo, professor doutor Cezar Honorato, que me orientou 

ainda na monografia de conclusão da graduação em História e com o qual iniciei e 

fecho mais uma etapa em minha formação. Com sua orientação, sempre voltada 

para o encorajamento intelectual, fazia-me acreditar que eu era capaz de ir além 

do que imaginava e me mostrava caminhos que deveria seguir para amarrar o 

tema. 

À professora Maria Emilia Prado, que aceitou dividir com Cezar a orientação de 

minha pesquisa, sempre reforçando a importância das fontes consultadas e da 

pertinência do tema. 



 
 

 
 

Às professoras Laura Antunes Maciel e Márcia Regina R. Carneiro, que 

participaram de minha qualificação com comentários e indicação de bibliografia 

fundamentais para o amadurecimento de minhas reflexões.  

À professora Virginia Maria Fontes, de cujo grupo de estudo tive o prazer de 

participar, além de suas aulas e de eventos organizados pelo grupo. 

À professora Sonia Regina de Mendonça, que acreditou neste projeto desde 

quando ele foi submetido à seleção da pós-graduação em História. Suas aulas e 

seus escritos em torno da temática do Estado me ajudaram a refletir sobre o papel 

do intelectual e de sua atuação nas agências do Estado. 

Aos funcionários do Programa de Pós-Graduação, representados nos nomes de 

Silvana Damasceno e Inês Vieira.  

Ao Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), em especial à nova diretora 

dessa instituição, Margaret Lopes, e a toda a sua equipe, aqui representada por 

Lucia Lino. No MAST, pude participar de eventos acadêmicos e de grupos de 

pesquisa que, desde os anos de 1990, vêm amadurecendo reflexões sobre a 

constituição desse espaço não formal de educação científica, bem como de 

estudos em torno do patrimônio científico que em muito contribuíram para aguçar, 

em mim, a motivação para esta pesquisa. 

A Ana Lucia Villas-Boas, pelo incentivo para elaboração do projeto de pesquisa 

cujo resultado é apresentado nesta tese. 

A todos os amigos que me ajudaram com a torcida nos momentos de desânimo, 

aqui representados por Tema Carvalho Pains de Mattos, Eloísa Helena Pinto de 

Almeida, Vânia Rodrigues, Mônica Viol e Luci Meri Guimarães Silva. Essa 

última facilita, com carinho, disposição e humor, a vida daqueles que, sem 

intimidade com os recursos informáticos, a ela recorrem. 



 
 

 
 

Às amigas Adriana Ronco, Elaine Ferreira Rezende de Oliveira, Gissele Viana e 

Pomeia Genaio, pela torcida e sugestões de livros. 

À professora Sueli Cardoso de Araújo, pela paciente e cuidadosa revisão 

ortográfico-gramatical e linguística deste trabalho. 



 
 

 
 

Mesmo em sua guarda ou em sua tradição hermenêutica, os arquivos 
não podiam prescindir de suporte nem de residência. Foi assim, nesta 
domiciliação, nesta obtenção consensual de domicílio, que os 
arquivos nasceram [...]1 

                                                 
1 DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. p. 13. 



 
 

 
 

RESUMO 

Nesta tese, apresentam-se os resultados da pesquisa que teve por objetivo analisar o 

processo de construção e consolidação da ciência e da tecnologia (C&T) no Brasil, entre as 

décadas de 1970 e 1990. A partir da análise de uma série de documentos depositados no 

Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) – arquivos institucionais e pessoais de 

cientistas –, foi possível identificar que a campanha de preservação do patrimônio científico 

organizada por um grupo de pesquisadores do Observatório Nacional, que culminou na 

criação do MAST, foi o fio condutor para destacar o distanciamento dos poderes públicos 

com as questões de ciência e tecnologia, assim como a movimentação dos grupos ligados à 

ciência e tecnologia frente às políticas públicas para essa área durante o processo de mudança 

negociado para o retorno do Brasil ao regime democrático. Como resultado, conclui-se que a 

construção do patrimônio científico estava atrelada à afirmação da ciência e tecnologia como 

fundamental para o crescimento econômico, político e social do país. 

Palavras-chave: Patrimônio tecnológico. Patrimônio cientifico. Ciência e tecnologia. Política 

pública. Política e governo – 1970-1990. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

On the present study are presented the results of the research that had the objective of 

analyze the process of construction and consolidation of science and technology (C&T) in 

Brazil, between the decades of 1970 and 1990. From the analysis of a series of the documents 

deposited in the Museum of Astronomy and Similar Science (MAST) – scientists personal 

and institutional files –, it was possible identifying that the campaign of preservation of the 

scientific heritage organized by the group of researches from the National Observatory, which 

culminated in the creation of the MAST, it was the conducting wire to pointing the 

detachment of the public powers with the science and technology matters, that way like the 

movement of the groups linked to the science and technology in front of public policies for 

that area during the process of change negotiated for the return of Brazil to the democratic 

regime. As a result, we conclude that the construction of the scientific heritage was related to 

the statement of the science and technology like fundamental to the economic, politic and 

social growth of the country. 

Keywords: Technology heritage. Scientific heritage. Science and technology. Public policy. 

Policits and government 1970 to 1990. 
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INTRODUÇÃO 

[...] no estudo de uma estrutura, devem-se distinguir os movimentos 
orgânicos (permanentes) – que envolvem os grandes agrupamentos, para 
além das pessoas imediatamente responsáveis e do pessoal dirigente – dos 
movimentos que podem ser chamados de conjunturais (ocasionais, 
imediatos, quase acidentais) – cujo significado, apesar de depender dos 
movimentos orgânicos, não tem um amplo alcance histórico, mas diz 
respeito a uma crítica política miúda, do dia a dia, que envolve os pequenos 
grupos dirigentes e as personalidades imediatamente responsáveis pelo poder 
[...].2 

Com a pesquisa ora apresentada nesta tese objetivou-se analisar o movimento de 

proteção de patrimônio científico retomado em fins dos anos de 1970 e início dos anos de 

1980 no Brasil, que permitiu a criação de instituições de preservação de acervos de Ciência e 

Tecnologia (C&T). Convém ressaltar que nesta pesquisa não se aprofundaram as análises em 

torno da criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), porque essa instituição, 

em 1992, foi objeto de estudo da pesquisadora Sibele Cazelli3 que, ao comparar a 

alfabetização científica e os museus interativos de ciência, teve como objeto de estudo o 

MAST e o seu papel social. 

Cazelli produziu sua pesquisa em um momento político no qual o MAST estava 

passando por questionamentos que levariam a sua extinção. Em seus estudos, Cazelli 

demonstrou os processos históricos, políticos e sociais pelos quais foi possível pensar formas 

de estabelecer ponto de contato entre a aspiração da sociedade em compreender os processos 

científicos e como socializá-los de forma a reduzir a distância entre o cientista e o leigo. 

Cazelli apontou que, já na década de 1970, os cientistas estavam perdendo o status 

privilegiado e suas instituições científicas “pareciam declinar para níveis perigosamente 

baixos”4. Portanto, não se tratava, naquele momento, de cultuar o MAST, mas de provocar no 

                                                 
2 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. v. 3. p. 36. 
3 CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 163 f. 1992. Rio de Janeiro: 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1992. 
4 Ibid., p. 1. 
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campo científico a fragilidade das instituições de C&T que também passavam por um 

processo de reavaliação com questionamentos, mediante o estabelecimento do projeto 

neoliberal que estava sendo implementado na década de 1990. 

O suporte teórico utilizado por Cazelli já demonstrava que os argumentos 

apresentados se distanciavam de uma defesa inocente do papel dos museus interativos de 

ciência e tecnologia. A autora, ao procurar entender os mecanismos desses espaços museais 

na formação da alfabetização científica, construía no meio científico o lugar do MAST como 

agente formador de um habitus, reduzindo o distanciamento entre essa área e a sociedade. 

Para Cazelli, o MAST, ao realizar estudos sobre o processo de aprendizagem de ciências fora 

da escola, objetivava aprofundar suas reflexões sobre as diferenças entre sua prática 

pedagógica e a das escolas em que tal processo ocorria. 

Em 2008, a pesquisadora Maria Esther Alvarez Valente5, em sua tese de doutorado, 

visava a compreender os momentos do processo que pavimentaram o ambiente do surgimento 

dos projetos de museus de ciência e tecnologia efetivados no Brasil a partir de 1970. Valente 

analisou os projetos dos diversos grupos ligados à ciência e tecnologia para criação desses 

museus na década de 1950, no Rio de Janeiro, que não se concretizaram, devido: 

[...] a pressão de grupos cujos parceiros tinham maior ou menor facilidade 
nas articulações entre diferentes instâncias de governo; a preocupação com o 
risco de desvirtuar a natureza das instituições de pesquisa; a previsão da 
divisão dos recursos escassos com atividades diferentes das acadêmicas; a 
ampliação das funções do profissional de pesquisa científica com assuntos 
diferentes de sua atividade principal [...] a inexistência de familiaridade ou o 
interesse pelas questões que dizem respeito à perspectiva educacional e a 
função de um museu junto à sociedade.6 

                                                 
5 VALENTE, Maria Esther. Museus de ciências e tecnologia no Brasil: uma história da museologia entre as 

décadas de 1950-1970. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008. 
6 Ibid., p. 152. 
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Valente destacava várias possibilidades de interpretação para o fracasso dessas ideias 

no Rio de Janeiro, apresentando variados grupos com interesses divergentes, mas já apontava 

o que estava por trás do interesse de alguns grupos na criação de museus de ciência: a 

formação de técnicos capazes de “acompanhar o progresso das conquistas modernas no 

domínio da física nuclear, da química e de outras disciplinas científicas”7. Segundo Valente, 

“o país se industrializava e as conquistas internacionais da ciência e da tecnologia, como os 

satélites artificiais e da energia atômica, se ampliavam pelo mundo, era imprescindível 

incentivar a formação dos brasileiros”8. 

Entretanto, a pesquisadora não se limitou ao espaço carioca, fazendo a arqueologia dos 

museus de ciência criados em São Paulo, em 1957, quando a prefeitura dessa cidade criou o 

Planetário localizado no Parque Ibirapuera; em 1977; na Bahia, em função do Centro 

Industrial de Aratu e do Polo Petroquímico de Camaçari; no Rio Grande do Norte, em 1973, 

com a criação do Museu Câmara Cascudo, no espaço da universidade federal desse estado. 

[...] três iniciativas que se constituem em projetos paradigmáticos. Cada uma 
representando um modelo museológico, mas todas estimuladas por um 
cenário em que estão presentes a ciência e a tecnologia, as questões do meio 
ambiente, a exploração das temáticas regionais e a integração de 
comunidades.9 

Além desses museus, Valente destacou a criação do MAST10, afirmando que o 

discurso veiculado em suas atividades contemplava a relação da ciência com o cotidiano, a 

interdisciplinaridade e a história da ciência. 

                                                 
7 VALENTE, Maria Esther. Museus de ciências e tecnologia no Brasil: uma história da museologia entre as 

décadas de 1950-1970. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008. p. 154. 
8 Ibid., p. 154. 
9 Ibid., p. 236. 
10 Ibid., p. 240. 
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A criação do MAST também foi objeto de estudo da pesquisadora Andréa Fernandes 

Costa11, que problematizou a utilização de instrumentos científicos como ação educativa nos 

museus de ciência. A pesquisadora focou sua pesquisa no impacto social do uso dos 

instrumentos científicos como mediadores no processo motivador dos visitantes no MAST, de 

forma a ampliar a cultura do visitante. 

Para Costa, os objetos nos museus possuem o papel de sensibilizar o visitante, ao 

permitir a apropriação do conhecimento e favorecer a sua compreensão histórica, técnica, 

artística, científica e social, visando a uma análise pessoal, e provocar a interlocução com seus 

pares. A partir de questionários aplicados ao público visitante do MAST, Costa mapeou não 

só o perfil desse visitante, como também pôde apreender seus hábitos culturais e suas 

motivações. 

Outra pesquisa sobre a coleção de instrumentos do MAST foi realizada pela 

historiadora Alda Lucia Heizer12, que analisou os instrumentos produzidos no Brasil para a 

Exposição Universal de Paris ocorrida em 1889, tendo como objeto de estudo o Alt-Azimut13 

da coleção do Observatório Nacional sob a guarda do MAST. Para Heizer, o aparato utilizado 

pelo Império do Brasil para essa exposição tinha como objetivo desfazer a imagem de país 

exótico e granjear o reconhecimento do Brasil pelos países europeus. Porém, ela constatou 

que, naquela época, os instrumentos científicos que retornaram ao país foram distribuídos às 

instituições e não receberam tratamento adequado, o que, para a autora, revelava não haver 

uma política de patrimônio de cunho preservacionista.14 

                                                 
11 COSTA, Andréa Fernandes. Museu de ciência: instrumentos científicos do passado para a educação em 

ciências hoje. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2009. 

12 HEIZER, Alda Lucia. Observar o céu e medir a terra: instrumentos científicos e a participação do Império do 
Brasil na Exposição de Paris de 1889. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
2005. 

13 Instrumento idealizado pelo astrônomo francês Emmanuel Liais (1826-1900), premiado e escolhido para 
representar o Brasil na Exposição de Paris em 1889, tendo recebido a medalha de prata nessa exposição. Foi 
construído nas Officinas e Armazéns d’Optica e de Instrumentos Scientíficos de José Maria dos Reis e José 
Hermida Pazos, no Rio de Janeiro. 

14 HEIZER, op. cit., p. 11. 
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Ao aprofundar a análise em torno do instrumento científico sob a guarda do MAST, 

Heizer demarcou o ano de 1980, na França e na Itália, como o ano de conscientização da 

situação crítica porque passavam os vestígios industriais desses países – havia poucos estudos 

em torno das temáticas: instrumentos científicos, máquinas e museus de ciências. A década de 

1980 marcaria o início da discussão sobre esses temas em virtude de certa “impopularidade e, 

consequentemente, uma suposta vocação ao desaparecimento”15. Para Heizer, as pesquisas no 

Brasil, até 2005, não demarcavam o distanciamento necessário desses objetos de estudo nem 

problematizavam suas coleções museológicas, apresentando-as como preciosas e únicas. 

Tanto Costa quanto Heizer, ao analisarem os instrumentos científicos nos contextos 

histórico, socioeconômico, educacional e cultural, apesar de não discutirem a temática do 

patrimônio científico que levou à criação do MAST, buscavam pistas que favorecessem o 

entendimento desses instrumentos como patrimônio. Heizer ao problematizar a coleção de 

instrumentos científicos sob a guarda do MAST, objetivou, em uma perspectiva crítica, 

entendê-los, não de forma contemplativa nem meramente como ilustração confirmadora de 

teorias, mas como objetos carregados de intencionalidade. 

O MAST, apesar de sua existência conturbada, provocou em seu coletivo um choque 

nos modelos de pensamento existentes, já que reuniu profissionais oriundos de diversas 

classes sociais e, portanto, com dilemas e problemas que foram sendo, gradativamente, 

contornados, construindo, assim, mesmo sem perceber, uma visão crítica de seu trabalho. 

                                                 
15 HEIZER, Alda Lucia. Observar o céu e medir a terra: instrumentos científicos e a participação do Império do 

Brasil na Exposição de Paris de 1889. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
2005. p. 161. 
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Sob essa perspectiva, objetivei, em minha dissertação de mestrado16, pensar o porquê 

do modelo hegemônico de proteção do patrimônio cultural no Brasil que, até meados da 

década de 1990, balizava as ações em torno do que se convencionou chamar ‘patrimônio de 

pedra e cal’.17 

Antes de 2004, era difícil encontrar estudos sobre o patrimônio cultural que não 

priorizassem a arquitetura e a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) como o marco inicial da ação do Estado na preservação de seu 

patrimônio.18 Tais estudos, muitas vezes, ignoravam os debates entre intelectuais, sobretudo 

os do Museu Nacional, relativos à saída e exportação de materiais provenientes das 

expedições científicas realizadas em território nacional. Acreditamos, seguindo as pistas de 

                                                 
16 LISBOA, Araci Gomes. O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil: 

ciência, patrimônio e controle. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2004. 

17 Na dissertação supramencionada, apontei a omissão desse debate, destacando o pensamento político brasileiro, 
entre 1786 e 1888, às questões da destruição da natureza e a retirada dos vestígios materiais encaminhados 
para a Europa, como sendo o marco na discussão do conceito de patrimônio no Brasil. Ao analisar esses 
debates, apontei a continuidade do discurso preservacionista na primeira metade do século XX, bem como 
destaquei a questão dos recursos naturais como preocupação nas discussões internacionais, buscando unir o 
desenvolvimento econômico e o uso indiscriminado da natureza. Tal questão adentrou os anos de 1930, mas 
teve no Ministério da Agricultura e no Ministério da Educação e Saúde Pública a indicação de Paulo de 
Campos Porto, Paulo Ferreira de Souza e Alberto José de Sampaio para integrarem a comissão, criada em 
outubro de 1932 por esses ministérios, para a elaboração de um projeto de lei que estabelecesse normas a 
serem observadas pelas missões ou expedições estrangeiras, que, em estudos científicos, pesquisas ou 
expedições de qualquer natureza, pretendessem percorrer o país. Criou-se, então, o Conselho de Fiscalização 
das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil (CFEACB) para esse controle. Porém, ao longo de sua 
existência, esse conselho disputou sua hegemonia com outras instituições, criadas com as mesmas atribuições, 
como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) vencendo mais tarde a corrente 
histórica. 

18 A pesquisa de Márcia Chuva, ao discutir a hegemonia do pensamento do IPHAN, já apontava a negociação em 
torno do tema ‘patrimônio’, sendo vencedora a corrente arquitetônica. Regina Abreu, em artigo publicado em 
2005, comentava que o campo do patrimônio cultural se constituía em uma concorrência agressiva com 
relação ao campo do patrimônio histórico e artístico, destacando as frequentes mudanças de nomes da 
instituição estatal responsável pelo patrimônio, apontando as diversas matrizes do pensamento e alertando que 
a visão antropológica de cultura estava na base do projeto de criação da UNESCO que definiria o que é 
patrimônio. CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória: a construção do patrimônio histórico e artístico 
nacional no Brasil (anos 30 e 40). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
1998; ABREU, Regina. Patrimônio e cultura: novos desafios na era do intangível. Anais do Museu Histórico 
Nacional, v. 37, p. 53-68, 2005; GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Antropologia dos objetos: coleções, 
museus e patrimônios. Rio de Janeiro: Garamond, 2007; RUBINO, Silvana. Memória e patrimônio. In: 
FÓRUM PERMANENTE DE ARTE E CULTURA, 1., 2003, Campinas. Anais... Campinas: UNICAMP, 
2003. Disponível em <http://www.comciencia.Br/noticias/2003/10out03/memórias/html>. 
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Antonio Gramsci19, que só é possível entender o que está por trás do discurso de preservação 

do patrimônio científico quando se estuda um período histórico mais longo em que despontam 

as crises, que, às vezes, prolongam-se por dezenas de anos. Desvendar o que está por trás 

desse movimento de preservação do patrimônio científico no Brasil dos anos 1970 a 1990 é o 

que pretendemos com esta pesquisa. 

Na década de 1980, por exemplo, o conceito de patrimônio começava a ser 

questionado e ampliado em função do entendimento de que há outros patrimônios, outros 

saberes e outras populações cuja memória precisa ser preservada. Tal processo de mudança 

trouxe questões difíceis no sentido de delimitar o que é patrimônio, na medida em que seu 

sentido abrange muito mais possibilidades.20 Não podemos esquecer que, em fins da década 

anterior, emergiam outras categorias sociais não contempladas no projeto militar que 

passaram a questionar o modelo econômico de arrocho salarial, pressionando o Governo 

Militar em defesa de seus direitos, o que poderia atrapalhar o projeto que estava sendo 

negociado para as décadas seguintes. 

Os acontecimentos ocorridos no ABC paulista em fins da década anterior apontavam 

que os movimentos sociais não estavam paralisados, mas silenciados em virtude da repressão 

política e da omissão dos meios de comunicação. O movimento operário se fortaleceu, 

abrindo espaços para outras categorias, que passaram a defender seus projetos políticos e 

sociais nos debates sobre a reorganização do Estado brasileiro. 

                                                 
19 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. v. 3. p. 36-37. 
20 RUBINO, Silvana. Memória e patrimônio. In: FÓRUM PERMANENTE DE ARTE E CULTURA, 1., 2003, 

Campinas. Anais... Campinas: UNICAMP, 2003. Disponível em 
<http://www.comciencia.Br/noticias/2003/10out03/memórias/html>. 
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Temos, assim, em 19 de outubro de 1980, em São Paulo, no periódico “Folhetim”21, a 

publicação do resultado da mesa-redonda ‘Revolução e Contra-Revolução’22, que pretendia 

discutir a versão dos vencedores em torno do processo histórico ocorrido em 1930, apontando 

outras alternativas de análise desse período. Segundo Maria Emilia Prado, o modelo de 

integração implementado a partir do Governo Vargas passou a ser objeto de críticas severas. 

Os pensadores e o movimento político indicavam falhas presentes no modelo de cidadania 

corporativista, objetivando modificá-lo de modo a que fosse possível a adoção da cidadania 

de tipo universal, símbolo da modernidade. O capitalismo, nesse período, encontrava-se em 

estágio que lhe permitia prescindir das fronteiras nacionais e mesmo considerá-las um 

impeditivo ao seu livre desenvolvimento. Diante desse processo, iniciou-se uma revisão 

daquela forma de integração.23 

Nesse momento de repensar os modelos nacionais, a manutenção de seus símbolos 

também emergia nos debates. Em 1982, o Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e 

Políticos de São Paulo (IDESP) reuniu, em seminário, alguns intelectuais para discutir a 

relação entre política cultural e democracia, com a finalidade de propor ações voltadas à 

preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Nesse seminário, Joaquim Arruda Falcão 

argumentava que os estudos sobre o tema deveriam considerar os contextos político, 

                                                 
21 Suplemento dominical de cultura da Folha de São Paulo, esse caderno começou a ser publicado em 

23.01.1977, dirigido pelo jornalista Paulo de Castro, fundador do Pasquim. Posteriormente, Castro foi 
sucedido por Aldo Pereira e este, em 1978, por Nelson Merlin, que manteve a linha editorial idealizada por 
Paulo de Castro. A partir de 1979, o “Folhetim” passou a ser dirigido por Osvaldo Mendes, que introduziu 
uma temática mais social e estreitou os laços com a universidade. Criou uma comissão editorial composta por 
Rogério Cerqueira Leite, Carlos Guilherme Mota, José A. Guilhon Albuquerque, Técio Sampaio Ferraz Jr., 
Joelmir Beting, Severo Gomes, Eunice Duhan, José P. dos Santos Cruz, Miguel Reale Jr. e Paulo Archia 
Mendes da Rocha, dando a esse suplemento um formato informativo e engajado, na intenção de ser um 
agente formador de opinião. O “Folhetim” foi publicado por 13 anos, sendo sua última edição datada de 
25.03.1989. 

22 Carlos Guilherme Mota, na época, era professor da Universidade de São Paulo (USP) e fazia parte do conselho 
editorial do suplemento “Folhetim”. Ele coordenou a mesa-redonda que contou com a participação de Roberto 
de Abreu Sodré, ex-governador de São Paulo; senador Pedro Simon, do PMDB-RS; historiadores Edgar de 
Decca (UNICAMP) e Décio Freitas (Porto Alegre); e do cientista político Paulo Sergio Pinheiro (UNICAMP). 

23 Para a historiadora, esse questionamento começou entre 1960-1970. Ver: PRADO, Maria Emilia. 
Considerações sobre a crise do modelo de cidadania regulada inspirado por Oliveira Vianna. Comunicação & 
Política, Rio de Janeiro, v. 23, p. 87, 2005. Disponível em: <http://www.cebela.org.br/imgens/material/070-
090%20 mia%20emilia%prado.pdf>. 



24 
 

 
 

econômico e social nos quais essa política de preservação tinha sido gerada e praticada. 

Segundo ele, entender o processo contextualizado de tomada de decisões permitiria compará-

las a outras medidas que seriam possíveis, mas que foram abandonadas, por serem, naquele 

momento, tanto a “solução” do problema conjuntural quanto o rompimento ou a continuidade 

com a experiência histórica mais abrangente.24 

No Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1982, alguns cientistas se reuniram na mesa-

redonda “Preservação da Cultura Nacional”, organizada pelo Grupo Memória da Astronomia 

(GMA), subordinado diretamente à Diretoria do Observatório Nacional (ON)25, para discutir a 

importância de se criar, no Brasil, instituições de preservação da memória26 científica, 

respaldados por pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de História Social da Ciência e da 

Técnica no Brasil da Universidade de São Paulo, que apontavam para a “triste realidade do 

abandono em que se encontrava o valioso acervo histórico de nossa cultura científica”.27 

O GMA aproveitava a oportunidade para apresentar aos participantes da mesa-redonda 

o documento “Museu de Ciência: Proposta de Criação”28, a fim de angariar apoio para a 

criação de uma instituição que se pretendia abrigasse os acervos de C&T que estavam sendo 

                                                 
24 FALCÃO, Joaquim Arruda. Política cultural e democracia: a preservação do patrimônio histórico e artístico 

nacional. In: MICELI, Sergio (Org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984. p. 26. Em 1982, 
Falcão era pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e professor da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). 

25 CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 163 f. 1992. Rio de Janeiro: 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1992. p. 64-74. 
Segundo essa pesquisadora, a ideia original para criação de um museu de ciência no Rio de Janeiro teve início 
na década de 1950, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), porém, esta não se concretizou. Outra 
tentativa (sem sucesso) ocorreu em 1974, com o projeto museológico elaborado por Fernanda de Camargo 
Almeida Moro, que pretendia construir, em Jacarepaguá, um museu de ciência e tecnologia. Para Cazelli, fora 
do âmbito do estado do Rio de Janeiro, algumas cidades, como Recife e Salvador, já possuíam seus museus 
de ciência. Porém, o texto utilizado pelo GMA foi escrito em 1954 por José Reis, que propunha a criação de 
um centro de documentação histórica para São Paulo. 

26 Cabe ressaltar que o termo “memória” é utilizado em todos os documentos escritos pelo grupo e, 
posteriormente, pelo MAST. 

27 MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. É preciso preservar a nossa memória. Agenda CNPq, Brasília, ano 
IV, n. 20. Seção Opinião, 1987. 

28 Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação. PMAC/CNPq. 1983. Acervo MAST. Esse dossiê, 
provavelmente, foi produzido pelos componentes do Projeto Memória da Astronomia e Ciências Afins no 
Brasil (PMAC), os quais compilaram diversos documentos em torno da temática de criação de um museu de 
ciências e de preservação da memória científica nacional, para entregarem ao presidente do CNPq e 
autoridades políticas que pudessem reforçar a ideia de criação de um museu de ciências. 
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descartados sem qualquer critério. Era o momento de lutar pela afirmação da ciência e dos 

cientistas no processo de mudança porque passava o Brasil. Afinal, 

[...] o povo brasileiro está com sede de cultura. E nesta sede de cultura incluo 
também a curiosidade científica. [...] Estou certo de que nós temos todas as 
possibilidades de realizar um sonho de muitos, um desejo nacional, que é a 
criação de um museu de ciência.29 

A sede de cultura não se limitava ao ‘povo brasileiro’, mas também ao cientista. 

Afinal, o tão esperado museu de ciência estava ali sendo costurado. Porém, a proposta não se 

limitava à proteção dos acervos de C&T, mas também à elaboração de atividades pedagógicas 

de forma a despertar na sociedade “o gosto pela atividade científica”30. A efervescência dos 

movimentos sociais da década de 1980 abria espaço para alguns cientistas que lutavam pela 

reformulação do ensino de ciência, com nova proposta didática para esse campo, e, em 

paralelo, para a luta do GMA31, um grupo de cientistas que iniciou seus trabalhos na Regional 

Rio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que “já trabalha junto desde 

1981, quando se organizou série de conferências ‘Seis e Meia da ciência’, no Teatro Glauce 

Rocha, também uma tentativa de tornar a ciência mais acessível à população”32 (Anexo A). 

A eleição do novo Secretário Regional Rio da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) e alguns problemas internos da entidade 
impediram a reativação do “Seis e Meia” no ano passado. Nem por isso os 
cientistas desistiram. Físico com ampla experiência internacional, atualmente 
professor e pesquisador da PUC, Maurice Bazin assinala: “Em geral, os 
cientistas, quando têm uma consciência social e política, sentem grande falta, 
e grande necessidade de se comunicar com a população. Através da ciência 
experimental isso é possível, e você pode levar as pessoas a participarem. O 
isolamento do cientista é terrível”.33 

                                                 
29 Transcrição da intervenção de Carlos Chagas Filho na mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica 

Nacional”, de 17.08.1982. In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação, 1983. p. 6. Acervo MAST. 
30 Ibid., p. 7. 
31 Componentes do grupo: Jair Koeiller, matemático da UFRJ; Maurice Bazin, físico da PUC; Ildeu de Castro 

Moreira, físico; Nilza Vieira, professora; Pedro Persachini; João Vitor Garcia e José Carlos de Oliveira, do 
Observatório Nacional; Rosária Mendes Otelo, do Instituto de Biofísica da UERJ. Dossiê Museu de Ciência: 
proposta de criação, 1983. Acervo MAST. 

32 O GLOBO. Ciência ao vivo: os segredos da vida e do universo vão à praça. Rio de Janeiro, p. 26, 17 jun. 
1983.  

33 Ibid., p. 26. 
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Surgia, em 1983, o Espaço Ciência Viva (ECV), uma organização social sem fins 

lucrativos, organizada por cientistas ligados a instituições de ensino e pesquisa do Rio de 

Janeiro, “[...] dentro de um contexto no qual a comunidade científica brasileira se voltou para 

esforços institucionais no sentido de uma divulgação da ciência, providenciando também um 

apoio sistemático ao processo da educação formal”34. 

Eleonora Kurtenbach, atual presidente do ECV, em conversa informal no MAST, 

comentou a atuação dessa entidade no início dos anos de 1980 junto ao GMA, desenvolvendo 

atividades no campus do Observatório Nacional. Provavelmente, a junção de cientistas 

comprometidos com a divulgação da ciência a outros investidos da necessidade de 

preservação do legado científico contribuiu para o alargamento da ideia de um museu mais 

engajado e participativo com a transformação social, por meio do conhecimento científico. 

Assim como o MAST, o ECV também brincava com a ciência, apresentando-se em praças, 

ruas, clubes e colégios. 

O MAST foi criado em 1985 como resultado da mobilização para preservar os 

vestígios de C&T, de forma a permitir pesquisas em história da ciência e da técnica, a fim de 

disseminar e popularizar a ciência, objetivando o despertar da curiosidade científica e a 

redução do distanciamento entre o cientista e o leigo. Em 1986, fui contratada por essa 

instituição como estagiária de Arquivologia, sendo efetivada em 1988. Passei, então, a 

organizar o arquivo corrente da direção, tendo o privilegio de ler todos os documentos de 

criação: a proposta do projeto inicial, as transcrições dos debates entre os participantes da 

mesa-redonda, as correspondências trocadas entre cientistas simpatizantes e as divergências 

internas com o Observatório Nacional. 

                                                 
34 Carta do físico Maurice Bazin, então presidente do Espaço Ciência Viva (ECV), ao secretário estadual de 

Planejamento do Rio de Janeiro, Fernando Lopes, em 10.04.1984. Arquivo ECV. No processo de fechamento 
da redação desta pesquisa, tivemos no MAST a oportunidade de iniciar uma parceria com o CEV; com isso, 
tive acesso a outras fontes que contribuíram para fortalecer e enriquecer a pesquisa. 
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Não era invenção – era real. Afinal, eu também estava ali organizando a 

documentação dessa instituição idealizada por cientistas, participando como voluntária nos 

projetos de divulgação científica, sem imaginar que um dia aquele trabalho se tornaria a fonte 

principal de minha pesquisa. 

De repente, ao longo dos anos de 1988, “cai” sobre nossas cabeças o questionamento 

sobre a legitimidade de seu processo de criação, ao qual atribuíam “características fortuitas, 

voluntaristas e arbitrárias”35, o que causou indignação em seus funcionários, que se 

mobilizaram na defesa do MAST. Afinal, todos participaram das formulações de projetos de 

exposição, de preservação e de divulgação científica que encantavam o público e os 

pesquisadores visitantes, os quais podiam consultar documentos inéditos de instituições que 

participaram do processo de consolidação da ciência e da tecnologia no Brasil. 

Em 14 de abril de 1989, o Superintendente Regional da Agência Rio de Janeiro 

(Agência Rio), Pedro Wilson Leitão Filho, foi nomeado diretor do MAST, auxiliado pelo 

físico e pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), Henrique Gomes de 

Paiva Lins de Barros, nomeado vice-diretor. Mesmo assim, o MAST continuava a sofrer 

questionamentos por parte dos novos gestores do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

Pedro Wilson Leitão Filho, em seu diagnóstico sobre a instituição, ressaltava sua 

motivação para elaboração do documento, alegando “respeito [...] pelo ímpeto visceral com 

que Crodowaldo Pavan defende seus ideais e projetos”36 e reconhecia que “o processo que 

derivou na concepção do MAST e no estabelecimento de seus objetivos foi conduzido de 

maneira perfeitamente adequada e legítima, não estando portanto esse processo na origem dos 

problemas atuais vividos pela instituição”.37 

                                                 
35 LEITÃO Filho; Pedro Wilson. Diagnóstico e proposta inicial de trabalho. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E 

CIÊNCIAS AFINS. Rio de Janeiro: MAST, jun. 1989. p. 3. Arquivo MAST. 
36 Ibid., p. 3. Nota introdutória. 
37 Ibid., p. 5. 
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Ele alertava para o fato de que a crise “teve início em finais de 1988 e que, no seu 

desenvolvimento, desarticulou a estrutura administrativa, descontinuou as atividades, projetos 

e programas, dividiu e dispersou as equipes de trabalho do MAST”38. Ele dava ênfase à 

realização de estudos históricos e sociais da ciência, alegando ser eles “tão mais importantes 

quanto mais evidentes e crescentes são a presença e o impacto da ciência e da técnica em 

todas as atividades humanas de nosso tempo”39 e destacava a importância dessa instituição na 

“preservação da memória científica”40. 

Leitão Filho reconhecia que “a divulgação científica, o ensino da ciência aos níveis 

primário e secundário, bem como a familiaridade com as práticas e o ambiente onde se faz 

ciência está na ordem do dia da cultura do final do século XX”41. 

Vale lembrar que Crodowaldo Pavan participara da mesa-redonda realizada em 1982 

que culminou na criação do MAST em 1985. Entretanto, é exatamente em sua gestão como 

presidente do CNPq que o MAST tem a sua criação questionada. Por quê? O que estava por 

trás daquele questionamento? 

No MAST, organizo arquivos de instituições científicas, de fomento à pesquisa e 

arquivos particulares de cientistas que, direta ou indiretamente, participaram na gestão pública 

para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil. Tive a oportunidade, assim, de 

participar de reflexões e ações que propuseram a preservação de um tipo de fonte que ainda 

não estava em disputa nos meios acadêmicos dos anos de 1980, ou seja: os documentos 

contemporâneos que tratam da história do tempo presente de instituições de pesquisa, bem 

como de arquivos de cientistas envolvidos no processo de consolidação da ciência e da 

tecnologia no Brasil. A leitura desses documentos abriu a possibilidade de construir o 

mosaico acerca do patrimônio científico. 
                                                 
38 LEITÃO Filho; Pedro Wilson. Diagnóstico e proposta inicial de trabalho. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E 

CIÊNCIAS AFINS. Rio de Janeiro: MAST, jun. 1989. p. 1. Arquivo MAST. 
39 Ibid., p. 6. 
40 Ibid., p. 7. 
41 Ibid., p. 7. 
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A hipótese norteadora desta tese sobre a questão da proteção do patrimônio científico 

nos anos de 1980 está relacionada à associação dos novos agentes sociais na recondução do 

país à democratização. Afinal, ciência e tecnologia foram reconhecidas pelo Governo Militar 

como setor merecedor de fortalecimento e atenção nos planos e planejamentos formulados 

durante aquele período, deixando no imaginário da sociedade o alinhamento da ciência com o 

regime militar, que, por meio de suas redes institucionais, na análise da estrutura 

governamental do país, elaborava seus planos visando a uma reforma estrutural que 

sustentasse seu projeto de desenvolvimento econômico.42 

Sabe-se ser comum entre os grupos sociais a tentativa de legitimar determinadas 

representações de seu passado. Esses grupos, ao escolherem seus bens a serem preservados, 

determinarão o esquecimento ou a “perpetuação” de representações de seu passado, linear ou 

ideal. Segundo José Reginaldo Santos Gonçalves, nos discursos sobre identidade e memória 

nacionais, a nação é apresentada como uma entidade dotada de coerência e continuidade e, 

assim, transformada em um “distante objeto de desejo”43. 

Para suprimir essa distância, são necessários objetos culturais como a literatura, as 

artes e as técnicas consideradas patrimônios nacionais. Essa tarefa seria interminável e as 

narrativas nacionais estariam sempre sendo reelaboradas, assim como acontece com os mitos. 

Como afirma Josep Ballart, a noção de patrimônio surge “quando um indivíduo ou um grupo 

de indivíduos identifica como seu um objeto ou um conjunto de objetos”44. Entretanto, não 

                                                 
42 Para aprofundamento do assunto, ver: TAIRA, Lincoln. Cultura técnica como instrumento dos governos 

militares. In: SILVA, Marcos (Org.). Brasil 1964-1968: a ditadura já era ditadura. São Paulo: LCT, 2006. p. 
241-247. Esse autor analisa a visão de cultura nos governos militares pós-64, que, segundo ele, ficou restrita à 
ciência e à tecnologia por estas serem consideradas neutras. FREIRE JUNIOR, Olival. Sobre a relação entre 
regimes políticos e desenvolvimento científico: apontamentos para estudos sobre a história da C&T durante o 
regime militar brasileiro. Revista de História e Estudos Culturais, ano IV, v. 4, n. 3, p. 1-11, jul./set. 2007. 
Disponível em: <http://www.revistafenix.pro.br/>. Nesse artigo, o autor apresenta seu questionamento sobre a 
construção dupla e a conflitante memória em torno da ciência brasileira, em especial a Física, entre os anos de 
1960 e 1980. 

43 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil. Rio 
de Janeiro: EDUFRJ/MinC-IPHAN, 1996. p. 111. 

44 BALLART, Josep. El patrimônio histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona: Ariel Patrimônio 
Histórico, 1997. p. 17. 
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basta somente identificar os objetos. Faz-se necessário construir os elos que os ligam à 

realidade coletiva. Mas... Como construir esses elos em uma sociedade tão plural como a 

brasileira? Continuidades e descontinuidades foram construídas nos discursos sobre essa 

temática fundamental nesse processo de construção de memória/história da nação brasileira. 

Entender os mecanismos submersos nos discursos preservacionistas para a área de 

C&T é tentar desmontar qualquer que seja a verdade a ser analisada por eles, identificando o 

que está em jogo na fala autorizada de qualquer agente em determinado campo, onde se trava 

uma luta a partir de interesses e aspirações em torno do monopólio da autoridade científica de 

quem fala. Esses cientistas carregam consigo práticas internalizadas – pela família, escola e 

relações sociais – que geram o que Bourdieu denomina habitus: 

[...] sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e 
estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente 
regulamentadas e reguladas sem que por isso sejam o produto de obediência 
de regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que que se tenha 
necessidade de projeção consciente deste fim ou do domínio das operações 
para atingi-los, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas 
sem serem o produto da ação organizadora de um maestro.45 

Para Pierre Bourdieu, a escola é exatamente a dissimuladora de um discurso 

igualitário, que esconde a reprodução das relações sociais e de poder, onde são escolhidos os 

indivíduos para ocupar determinados postos na vida. Entretanto, o intelectual nem sempre 

percebe qual o lugar de que ele está falando e é no conceito de “campo” que Bourdieu vai 

resolver o problema da adequação entre a ação objetiva e subjetiva da sociedade, já que todo 

agente social age no campo de sua especialidade. Esse conceito nos permite compreender as 

oposições e os antagonismos nos jogos sociais. É no campo que existem os embates e as lutas 

para conservar ou transformá-lo. Para Bourdieu, só compreendemos o que diz ou faz um 

agente (cientista, escritor, artista entre outros) engajado em um campo se sabemos de onde ele 

                                                 
45 Bourdieu, citado por ORTIZ, Renato. A procura de uma sociologia da prática. In: ____. (Org.). Pierre 

Bordieu: sociologia. São Paulo: Ática, 1983. p. 15. 
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fala, em vez de nos contentarmos em nos reportar ao lugar que supostamente ele ocupa no 

espaço social global. 

Assim, no primeiro capítulo – Ciência e Tecnologia: Defesa de um Ideal –, 

apresentamos uma arqueologia dos embates travados pelos cientistas ao tentarem impor uma 

nova visão de desenvolvimento econômico-social pelo viés da ciência, desvendando o que 

está por trás da temática do patrimônio científico. 

No segundo capítulo – Estado e Preservação: a Cultura em Observação –, com base no 

conceito de Estado e de intelectuais em Gramsci, será analisado o planejamento realizado no 

Brasil nos anos de 1970. Para Gramsci, no conceito de Estado está implícito o conflito entre 

as frações de classes representativas que disputam a hegemonia de um projeto político, 

econômico e social, alternando-se no poder. Portanto, o conceito de Estado pressupõe a 

sociedade civil (privado) e a sociedade política (ossatura do Estado representada por suas 

agências) em suas frações representativas na luta por impor uma hegemonia que o grupo 

dominante exerce em toda a sociedade. Os intelectuais são os comissários do grupo 

dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo 

político. 

Já no capítulo 3 – Construção do Patrimônio Científico – será analisada a construção 

do conceito de patrimônio científico nos anos de 1980. As reflexões de autores brasileiros 

consagrados na temática do patrimônio cultural, como Márcia Chuva, José Reginaldo Santos 

Gonçalves e Silvana Rubino, apontam esse conceito como construção social, onde patrimônio 

não é só o legado herdado, mas aquele que, por meio de uma seleção consciente, um grupo 

significativo da população deseja legar ao futuro. É a noção de passado corrente entre nós e as 

relações com ele tecidas que estão em crise. A memória é um mecanismo de seleção, de 

descarte, de eliminação: a memória também é um mecanismo de esquecimento programado. 

Por isso, uma teoria do valor tem de ser encaminhada a partir de uma teoria da necessidade. O 

homem é criador de memória social, o que significa criador de história, de variação, de 

transformação e de mutabilidade. Ulpiano Menezes sugere que o museu – chamado “casa da 

memória” – poderia ser chamado “casa do esquecimento”, pois o que está fora dele é muito 
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mais numeroso que o que está dentro e não goza do mesmo privilégio de conservação.46 Ou 

seja, existe uma escolha cultural subjacente a essa vontade. Outro ponto que merece ser 

destacado relaciona-se à questão da interdição do segredo, onde os próprios grupos sociais 

definem o que convém ou não ser objeto de memória. Para isso, precisava-se criar um 

consenso sobre a existência e o sentido das coisas e, novamente, Bourdieu, com seu princípio 

coletivo de construção da realidade coletiva, dá-nos o aporte necessário para entender a 

construção do conceito de patrimônio científico. 

No quarto capítulo – Acervo do MAST – é apresentado o acervo do MAST, a fim de o 

leitor compreender o universo documental e as várias possibilidades de pesquisa nesse acervo 

e, principalmente, o arquivítico, onde é possível entender e aplicar as teorias de Bourdieu, de 

Gramsci e mesmo o pensamento liberal de alguns cientistas que não conseguiam perceber que 

o Estado não estava descolado das ações dos grupos, como tão bem ensinou Sônia Regina 

Mendonça em suas aulas fundamentais para desconstruir nossas certezas e enxergar com o 

olhar crítico os mecanismos de dominação social.47 

A angústia de trabalhar com uma temática tão recente – afinal, eu também fui partícipe 

desse processo – foi superada com Eric Hobsbawn. Ao analisar o breve século XX, ele se 

permitiu, como observador participante, recorrer às suas memórias e ao seu conhecimento 

acumulado, enfrentando as dificuldades desse processo, para tentar entender e considerar as 

suas ações enquanto agente histórico. O autor admite que relutou em iniciar tal tarefa devido à 

consciência dos assuntos públicos que lhe trariam a criação de opiniões e preconceitos sobre a 

época analisada. Porém, Hobsbawn ultrapassou os seus medos e demonstrou ser possível 

fazer história do tempo presente e abriu o caminho aos historiadores para enfrentar o não 

distanciamento temporal do objeto de estudo, deixando-nos à vontade para uma incursão em 

temas e problemas recentes, como é o caso da pesquisa ora apresentada. 

                                                 
46 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra. Os paradoxos da memória. In: MIRANDA, Danilo Santos de (Org.). 

Memória e cultura: a importância da memória na formação cultural humana. São Paulo: SESC-SP, 2007. p. 
16. 

47 MENDONÇA, Sonia Regina. Estado e sociedade. In: MATTOS, Marcelo Badaró (Org.). História: pensar e 
fazer. Rio de Janeiro: Laboratório Dimensões da História, 1998. 
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Embora a metodologia original da história oral pressuponha a utilização de entrevistas 

como fonte histórica, atualizando o conceito de memória – que passa a incorporar a ideia de 

que a memória possibilita que o tempo do fato narrado se altere, deslocando-o para o 

momento da narrativa, que, por sua vez, passa a ser vivenciado, reinterpretado e, então, 

reconstruído, sendo dessa forma, considerado contemporâneo do historiador e não do 

acontecimento –, na elaboração desta tese desvirtuou-se um pouco essa metodologia, porque 

não se utilizou o recurso de entrevistas formuladas na pesquisa, portanto, não se construiu 

nenhuma fonte, mas buscou-se em depoimentos já concedidos a outros profissionais os 

argumentos que sustentassem as hipóteses. 

Ao confrontar as entrevistas com as fontes consideradas tradicionais, percebeu-se 

como cada entrevistado se construía a partir de suas versões acerca de suas práticas 

científicas. Todo esse material, inclusive os documentos orais produzidos em 1982, por 

ocasião da mesa-redonda que discutiu mecanismos de proteção dos vestígios das ciências, foi 

utilizado em conjunto com outras fontes documentais localizadas no Arquivo de História da 

Ciência (AHC) do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Nesse local e longe de 

um olhar ingênuo sobre tais fontes, li a maior parte dos documentos ali depositados, sendo 

possível desmontar e construir o objeto deste trabalho. 

Vale destacar alguns arquivos que também auxiliaram na argumentação da hipótese 

desta pesquisa. Como exemplo, o arquivo do engenheiro Octávio Cantanhede, que participou 

de forma ativa da ossatura do Estado brasileiro, como professor, diretor e idealizador de 

projetos de construção e reformas do espaço urbano de várias capitais do Brasil. Ele retrata o 

ideal do homem público desse período, com suas preocupações acerca da melhoria do ensino 

da Engenharia no Brasil, sempre tentando acompanhar as mudanças em sua área de atuação, 

compatibilizando-as com as necessidades do país. 
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Outro intelectual que contribuiu para pensar a ideia de patrimônio científico como 

conceito de luta para manter a ciência e a tecnologia no planejamento político, econômico e 

social do Brasil foi o físico argentino Mário Giambiagi. Sob a guarda do MAST, seu arquivo 

é rico de informações relevantes para defender a hipótese deste projeto. Em março de 1976, a 

família Giambiagi foi acolhida no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), tendo à 

frente da negociação os físicos Jacques Danon (no Brasil) e Leite Lopes (Estrasburgo, 

França). No arquivo Giambiagi, encontra-se o pensamento de uma geração de cientistas da 

área de Física para o desenvolvimento científico e social da América Latina. Em função desse 

ideal, percebem-se as articulações realizadas com cientistas europeus para desenvolver e 

fortalecer a ciência nos países latino-americanos. 

O uso social dos arquivos particulares permite a recuperação de aspectos relevantes da 

História da Ciência, nem sempre contemplados pela documentação oficial. As trajetórias 

pessoais refletem, quase sempre, os meandros do poder público brasileiro e, por isso mesmo, 

guardam muito do ranço autoritário inerente a essa esfera da vida do país. Quando nos 

debruçamos sobre essa documentação, percebemos as dissensões e as brigas internas entre 

grupos e projetos pela hegemonia dos processos decisórios e do passo a passo para o avanço 

da ciência no país. Também foi possível contar com a biblioteca do MAST, onde encontramos 

teses e dissertações que analisam a constituição de museus de ciências em outros países e na 

área de História da Ciência que ajudaram a compor este trabalho. 



 
 

 
 

1 CIÊNCIA E TECNOLOGIA: A DEFESA DE UM IDEAL 

[...] nós éramos comandados. Parece que isso é uma posição de 
intransigência nacionalista, mas não é. [...] Na medida em que o comando 
econômico do país ficava nas mãos de determinadas empresas estrangeiras, 
ele perdia a opção de ser independente. A Revolução de 30 compreendeu 
esse fenômeno, e se esforçou para criar uma siderúrgica, a de Volta 
Redonda. Foi uma batalha difícil, pois a United States Steel fez tudo para 
que não saísse. A ponto do representante do Brasil [...] telefonar dizendo que 
iria voltar porque o Departamento de Estado americano alegava que não 
havia condições de interromper a produção bélica para construir uma 
siderurgia no Brasil.48 

Em fins da década de 1930, iniciou-se no Brasil a consolidação de um projeto de 

construção de um capitalismo de cunho nacionalista, visando a um desenvolvimento 

econômico mais independente da economia das nações europeias. Pensava-se conquistar nova 

posição, mediante uma estratégia política deliberada rumo à industrialização do país. Para 

Ana Lucia Villas-Bôas, a constituição de uma economia nacional desdobrava-se na 

necessidade de nacionalização das decisões sobre política econômica, possibilitando a 

emancipação do Brasil do sistema imperialista daquela época. Contra essa política e por não 

se sentirem contempladas por ela, as frações das classes dominantes geradas e mantidas por 

relações econômicas de dependência ao capital externo logo se movimentaram para barrar o 

processo de reformulação da economia no país. 49 

Euzébio Rocha destaca o receio do Brasil de continuar dependente do capital 

internacional e mostra o esforço do governo brasileiro em negociar o financiamento da 

construção da Usina de Volta Redonda com os Estados Unidos: 

                                                 
48 ROCHA, Euzébio. Nacionalismo e energia. Memória, São Paulo, ano IV, n. 16, p. 15, out./dez. 1992. 

Entrevista concedida a Ricardo Salles. 
49 VILLAS-BÔAS, Ana Lucia. A questão nacional na mineração brasileira. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 

[1993]. p. 20. 
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[...] o presidente Getúlio Vargas telefonou para o embaixador brasileiro 
pedindo que procurasse o presidente Roosevelt e o lembrasse que tinha sido 
estabelecido que o Brasil concordava de Natal servir de base americana [...] 
se não havia condições de construir Volta Redonda, o Brasil também não 
concordaria em servir de base americana.50 

O Plano Quinquenal elaborado em 193951 previa a instalação de indústrias de base 

(especialmente a siderúrgica), a construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso e de 

estradas de ferro e de rodagem, assim como mantinha no Código de Minas a proibição de 

participação de estrangeiros na mineração e metalurgia. Entretanto, devido à situação 

internacional, esse plano foi executado parcialmente – mantinha-se, entretanto, a construção 

da Usina Siderúrgica de Volta Redonda, marco do que se queria implantar rumo à 

independência econômica: 

[...] O que representam as instalações da Usina Siderúrgica de Volta 
Redonda, aos nossos olhos deslumbrados pelas grandiosas perspectivas de 
um futuro próximo, é bem o marco definitivo da emancipação econômica do 
País. Aqui está ele plantado, em cimento e ferro, desafiando cepticismo e 
desalentos.52 

Tais palavras nos permitem inferir que o projeto elaborado no Governo Vargas 

esbarrava em interesses de grupos que, aliados ou não ao capital internacional, beneficiaram-

se com a direção político-econômica da Primeira República e, por isso, resistiam ao modelo 

de industrialização pretendido para o país. Porém, tal modelo não garantia a independência 

econômica do Brasil, que continuava dependente das políticas ditadas pelos países de 

economia capitalista da Europa e dos Estados Unidos. Mesmo aqueles que participaram do 

                                                 
50 ROCHA, Euzébio. Nacionalismo e energia. Memória, São Paulo, ano IV, n. 16, p. 15, out./dez. 1992. 

Entrevista concedida a Ricardo Salles. 
51 Segundo Betty Mindlin Lafer, até a década de 1930 não era comum, nos países de economia capitalista, a 

prática de um planejamento político-econômico em longo prazo. Acreditava-se que a intervenção nessa área 
impedia a liberdade comercial e rompia com a competição do mercado, ‘salutar’ para o chamado 
desenvolvimento econômico. Porém, as crises cíclicas de desemprego permitiram compreender que o 
funcionamento do mercado não podia ser automático e que a interferência reguladora do governo 
desempenhava um importante papel no controle do desemprego. Nesse sentido, o planejamento 
governamental passou a ser visto como necessário para corrigir-lhe as distorções, aproximando a alocação de 
recursos e aumentando a eficiência dinâmica do sistema, ou seja, promovendo o desenvolvimento econômico. 
Ver: LAFER, Betty Mindlin. Planejamento no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1975. p. 9-15. 

52 Discurso, provavelmente, de Getúlio Vargas, pronunciado em Volta Redonda, em 7 de maio de 1943. Citado 
por VILLAS-BÔAS, Ana Lucia. A questão nacional na mineração brasileira. Rio de Janeiro: 
CETEM/CNPq, [1993]. p. 22. 
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golpe de 1930 possuíam visões diferenciadas sobre a direção econômica a ser seguida – 

muitos eram contrários à ideia de industrializar e emancipar economicamente o país por um 

viés nacionalista: 

A Revolução de Outubro, de tendências acentuadamente nacionalistas, 
afastou por algum tempo o risco de entregarmos as nossas jazidas de ferro, a 
Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Vale do Rio Doce a um monopólio 
internacional. Sempre se pretendeu, interessadamente, considerar como 
partes inseparáveis do problema a fundação da grande siderurgia, a 
exploração de minério e a produção de carvão. Simples fórmula dilatória. 
Tínhamos, porém, os homens da Revolução de 30, vistas diferentes sobre a 
questão. [...].53 

Esse discurso, proferido em 1943, faz alusão ao período pós-Revolução de 1930, 

enfatizando claramente as divergências entre as frações da classe dominante na direção 

político-econômica que o país tinha de adotar, o que nos permite inferir que o referido golpe 

não garantia estabilidade econômica nem política, pois não havia hegemonia quanto aos 

rumos que o país deveria seguir. Divergia-se quanto a uma política nacionalista de exploração 

e de defesa dos recursos minerais brasileiros, bem como contra a criação de indústrias 

nacionais. Para alguns, a posse e a exploração de matérias-primas naturais garantiria 

autonomia econômica, porém, o que ocorreu foi um rearranjo na economia que se encontrava 

profundamente enraizado no capitalismo mundial em uma relação subordinada. 

Ferro, carvão e petróleo – já o disse, noutra oportunidade – são o esteio da 
emancipação econômica de qualquer país. Possuindo-os e explorando-os, 
poderemos povoar e cultivar o enorme território que nos legaram nossos 
antepassados [...].54 

                                                 
53 Discurso, provavelmente, de Getúlio Vargas, pronunciado em Volta Redonda, em 7 de maio de 1943. Citado 

por VILLAS-BÔAS, Ana Lucia. A questão nacional na mineração brasileira. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 
[1993]. p. 22. 

54 Discurso de abertura da Conferência Nacional de Economia e Administração, em novembro de 1939. Citado 
por VILLAS-BÔAS, Ana Lucia, op. cit., p. 21. 
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O uso dos recursos naturais ainda estava no imaginário social do Brasil e, desde o 

século XIX, dividia as opiniões entre os intelectuais.55 O mapeamento do solo brasileiro, 

“estudado sob o ponto de vista da sua estrutura geológica e tecnologia mineral”56, apontava 

que os recursos naturais, símbolo de brasilidade, assumiam gradualmente seu caráter de 

materialidade para o desenvolvimento econômico. Esse discurso aponta qual o sentido dessa 

proteção: a utilização desses minerais como elemento de troca nas negociações políticas e 

econômicas internacionais. 

O governo brasileiro assina um acordo com os Estados Unidos em 1940 e, em maio de 

1941, ganha a construção da siderúrgica. Segundo Ana Maria Ribeiro de Andrade, ainda em 

1940 o Brasil assinava o Programa de Cooperação para a Prospecção de Recursos Minerais, 

que possibilitou aos Estados Unidos a obtenção de informações privilegiadas sobre as 

reservas minerais do Brasil. Os dois governos ainda firmaram o Acordo Relativo ao 

Fornecimento Recíproco de Materiais e Informações sobre Defesa, que assegurou a 

exportação de monazita brasileira. Em troca, os Estados Unidos passavam a ter o direito 

exclusivo de importar quantidades específicas de borracha e minerais estratégicos (diamante, 

quartzo e manganês), levando o governo brasileiro, em junho de 1941, a proibir a exportação 

de matérias-primas para os países do Eixo. Em julho de 1945, foi assinado o 1o Acordo 

Atômico Brasil-Estados-Unidos, de caráter secreto, pelo qual o Brasil se comprometia a 

vender, exclusivamente aos Estados Unidos, cinco mil toneladas anuais de monazita, pelo 

prazo de três anos.57 Sobre esse acordo, João Carlos Vitor Garcia, ao escrever a biografia de 

                                                 
55 Sobre esse assunto, ver: LISBOA, Araci Gomes. O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e 

Científicas no Brasil: ciência, patrimônio e controle. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2004; LOPES, Maria Margaret; FIGUERÔA, Silvia. O conhecimento geológico 
na América Latina: questões de história e teoria. Campinas: EDUNICAMP, 1990; VILLAS-BÔAS, Ana 
Lucia. A questão nacional na mineração brasileira. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, [1993]. 

56 MELLO-LEITÃO, Cândido Firmino, 1941, citado por LISBOA, op. cit. Mello-Leitão era zoólogo, 
especialista em aracnídeos. Foi professor do Museu Nacional e do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. 
Presidiu o Conselho de Caça e Pesca em 1935, falecendo em 1948. 

57 ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia. Rio de Janeiro: MAST, 
2006. p. 18. 
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Álvaro Alberto, recupera o documento ‘Lista de Atividades de Álvaro Alberto na CEA’ 

[Comissão de Energia Atômica], no qual o seu biografado registra uma observação: “Antes de 

embarcar tomei conhecimento do acordo secreto então vigente sobre fornecimento de 

monazita durante, creio, 30 anos, sem compensação alguma.”58 

Em 24 de outubro de 1945, foi criada, pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Comissão de Energia Atômica (CEA), que contava com 51 países, inclusive o Brasil, 

provavelmente em função dos acordos com os Estados Unidos em torno desse assunto. Vale 

lembrar que, em 29 de outubro desse mesmo ano, os diversos conflitos políticos ocorridos no 

Brasil levaram à deposição de Getúlio Vargas, sendo ele substituído pelo ministro da Justiça, 

José Linhares, que se tornou presidente da República a partir de um acordo entre as altas 

patentes do Exército, Marinha e Aeronáutica, formando, assim, um governo de transição, cuja 

gestão se estendeu até a eleição e posse de Eurico Gaspar Dutra, marcada para dezembro 

daquele ano. 

Na ocasião, foram substituídos alguns interventores nos estados por membros do 

Poder Judiciário, assim como se extinguiram conselhos e instituições que haviam marcado a 

experiência estadonovista. As pesquisas59 sobre esse período nomeiam as lutas travadas pelas 

diversas correntes do pensamento brasileiro na disputa da primazia do Estado da seguinte 

forma: 

                                                 
58 Lista de Atividades de Álvaro Alberto na CEA, de 16 de março a 8 de julho de 1948. Citado por: GARCIA, 

João Carlos Vitor. Álvaro Alberto: a ciência do Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto/PETROBRAS, 2000. Esse 
documento está na nota 27, p. 50.  

59 VILLAS-BÔAS, Ana Lucia. A questão nacional na mineração brasileira. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 
[1993]; ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia. Rio de Janeiro: 
MAST, 2006. Emir Sader fez uma análise do Governo Jânio Quadros, apontando duas correntes em luta na 
direção do modelo econômico: de um lado, a facção udenista, que se escorava nos ministros militares e era 
representada, na cúpula do Palácio, por Oscar Pedroso Horta, e, na economia, pelo banqueiro Clemente 
Mariani; de outro, a vertente popular que se expressava por meio de José Aparecido de Oliveira, com seu 
amplo espectro de reivindicações e suas aspirações a uma política externa independente. Ver: BRANCO, 
Carlos Castello. A renúncia de Jânio: um depoimento. Rio de Janeiro: Revan, 1996. p. 154. CARDOSO, 
Miriam Limoeiro. Ideologia do desenvolvimento: Brasil: JK-JQ. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. Nesse 
livro, a autora analisa os discursos dos presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, comparando os dois 
governos e as ideologias que permeavam a direção desses políticos na construção de um modelo de 
desenvolvimento econômico-social para o país. 
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 Corrente liberal: desenvolvimentista nacionalista e desenvolvimentista 

internacionalista, ambas ligadas ao setor público. 

 Corrente socialista: também desenvolvimentista, porém preocupada com maior 

distribuição das riquezas entre as classes sociais e utilização das pesquisas científicas 

para garantir a reorganização social com bases mais igualitárias. 

Esses grupos oscilavam entre o viés autoritário e o viés democrático, saindo 

vencedora, no Governo Dutra, a ideologia desenvolvimentista internacionalista. Ainda em 

1946, em função do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, o então capitão-de-mar-e-

guerra Álvaro Alberto foi convidado para participar como representante brasileiro nessa 

comissão e viaja a esse país, onde permaneceu até junho de 1948. Antes de sua ida para os 

Estados Unidos, em abril de 1946, propôs ao ministro das Relações Exteriores, João Neves da 

Fontoura, a designação de uma comissão “composta de homens de responsabilidade, 

descortino e patriotismo”60, a fim de instituir um Conselho ou uma Comissão Nacional de 

Energia Atômica, para estimular o aprofundamento dos conhecimentos de tecnologia para o 

aproveitamento dos minerais físseis, por meio de estágios no exterior de técnicos e 

pesquisadores. 

Nos Estados Unidos, Álvaro Alberto, instruído pela Embaixada do Brasil a apoiar o 

Plano Baruch, aproveitava para negociar com Bernard M. Baruch Jr., chefe da delegação 

americana da CEA, um programa de colaboração de forma a tornar acessível a tecnologia 

nuclear no Brasil e o intercâmbio de professores, alunos e cientistas com instituições 

americanas; o Brasil, por sua vez, forneceria matérias-primas físseis. Porém, ao tomar 

conhecimento do conteúdo do Plano Baruch, que dava a posse das minas de materiais físseis 

ao organismo de controle nuclear internacional que seria criado, e também do substitutivo de 

                                                 
60 GARCIA, João Carlos Vitor. Álvaro Alberto: a ciência do Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto/PETROBRAS, 

2000. p. 52. Trecho do memorial apresentado por José Carneiro Felipe e Álvaro Alberto da Motta e Silva a 
João Neves da Fontoura, ministro das Relações Exteriores em abril de 1946. 
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Andrei A. Gromyko, que pretendia o completo controle de todo o urânio e tório, bem como de 

todas as outras fontes potenciais da nova energia, Álvaro Alberto passou a reagir contra a 

internacionalização das jazidas de matérias físseis, insistindo em uma legislação nacional que 

regulamentasse a exploração dos recursos naturais, protegendo a economia do país e o seu 

prestígio internacional: 

É de minha convicção que nos encontramos em face de um dilema decisivo e 
incorrigível: ou nos preparamos para tomar posse de nossas riquezas 
naturais, no caso específico, atômico, ou nos veremos constrangidos ao 
espetáculo degradante de assistirmos, imponentes, à evasão delas por bem ou 
por mal.61 

Álvaro Alberto propôs: nacionalização de todas as minas de tório e urânio; imediata 

revisão das concessões de mineração; obrigatoriedade de realizar no país o tratamento 

primário desses minérios; vantagens para as primeiras usinas de tratamento químico dos 

minerais; formação de técnicos; intensificação das atividades científicas e técnicas, com a 

montagem de centros de pesquisa especializados; fundação do Conselho Nacional de 

Pesquisas; instituição de uma Comissão Nacional de Energia Atômica; proibição de 

transmissão da propriedade das concessões e das minas; monopólio do governo ou adoção de 

uma concessão especial para todas as atividades referentes à energia nuclear; liberdade de 

pesquisa, desde que satisfeitos os imperativos do interesse nacional.62 

A experiência da Segunda Guerra, ao marcar a utilidade e as aplicações práticas da 

ciência enquanto elemento de defesa e de produção de tecnologia para o país, evidenciou a 

necessidade de desenvolver o sistema científico tecnológico nacional. Afinal, “no futuro, não 

haverá lugar no concerto dos povos soberanos para aqueles que não possuem uma suficiente 

organização da ciência, da técnica e da indústria”63. 

                                                 
61 ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia. Rio de Janeiro: MAST, 

2006. p. 20. Biografia do almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva. 
62 GARCIA, João Carlos Vitor. Álvaro Alberto: a ciência do Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto/PETROBRAS, 

2000. 
63 Ibid., p. 21. 
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Estava em curso no Brasil uma mudança no sistema produtivo e, pouco a pouco, 

tentava-se romper com o passado, buscando a sua inclusão “no novo ciclo de prosperidade 

que julgava abrir-se à humanidade com a energia nuclear”64. 

As transformações no sistema produtivo – intensificação do setor industrial – 

evidenciaram a necessidade de desenvolver o sistema científico-tecnológico nacional. 

Percepção sentida em função da experiência dos chefes da Delegação do Brasil junto às 

Nações Unidas – o embaixador Pedro Leão Velloso, em 1946, e seus sucessores, os 

embaixadores Oswaldo Aranha (1947) e João Carlos Muniz (1948) –, que, segundo João 

Carlos Vitor Garcia, também chamaram a atenção do governo para as dificuldades geradas na 

área internacional pela ausência de um Conselho Nacional de Pesquisa. Entretanto, a criação 

desse Conselho deveria “superar resistências localizadas e romper amarras corporativistas que 

facilmente o aprisionariam”65. 

Em abril de 1948, inspirado por pesquisadores paulistas, o deputado Cirilo Junior, 

representando um grupo de deputados paulistas, apresentava um projeto de lei para criação do 

CNPq. Paralelamente, no Rio de Janeiro, Carlos Chagas Filho, Lélio Gama, Olímpio da 

Fonseca, Cristovam Castro e Artur Ramos entregavam ao Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura (IBECC) – organismo nacional da United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization/Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) subordinada ao Itamaraty – suas contribuições para a criação do Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq). Segundo Elaine Ferreira Rezende Oliveira, com a criação do 

IBECC o Brasil cumpria as decisões da UNESCO, que orientava a constituição de uma 

comissão nacional em cada estado-membro, a fim de associar grupos interessados nos 

                                                 
64 GARCIA, João Carlos Vitor. Álvaro Alberto: a ciência do Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto/PETROBRAS, 

2000. p. 45. 
65 Ibid., p. 26. 
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problemas da educação, da pesquisa científica e cultural, integrando representantes do 

governo e os mais diferentes grupos.66 

O então presidente da República Eurico Gaspar Dutra nomeou 22 membros. Álvaro 

Alberto da Motta e Silva foi nomeado presidente da comissão que elaborou um anteprojeto de 

lei propondo a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), o qual foi entregue ao 

presidente Eurico Dutra, que o encaminhou, em 1949, para tramitação na Câmara dos 

Deputados, onde permaneceu durante 20 meses até a sua aprovação.67 Para Nelson Werneck 

Sodré, nesse período, o capital internacional, “não podendo mais impedir a industrialização 

nos países dependentes, associava-se a esses e controlava o seu desenvolvimento”68. Foi nesse 

momento (entre 1945 e 1956) que um grupo de físicos no Brasil se aliou a militares para 

desenvolver a física nuclear. 

Se a área da Física floresceu, a Química Farmacêutica sofreu com o modelo 

econômico imposto a partir de 1940. Segundo Tânia Fernandes, o setor industrial 

farmacêutico no país apresentava-se em crescimento, mesmo tendo uma pesquisa inexpressiva 

com substâncias medicamentosas. Porém, a falta de apoio do governo e a carência de 

inovações nacionais não permitiram a manutenção da estrutura produtiva e comercial, 

provocando forte desestruturação desse setor a partir da década de 1940.69 

                                                 
66 OLIVEIRA, Elaine Ferreira Rezende. A Unesco e a ciência no Brasil: experiências de cooperação em 

instituições científicas do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em História Comparada) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. p. 19. 

67 Sobre esse assunto, ver: GARCIA, João Carlos Vitor. Álvaro Alberto: a ciência do Brasil. Rio de Janeiro: 
Contraponto/PETROBRAS, 2000; ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. A opção nuclear: 50 anos rumo à 
autonomia. Rio de Janeiro: MAST, 2006. ____. Físicos, mésons e política: a dinâmica da ciência na 
sociedade. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 1999. 

68 SODRÉ, Nelson Werneck. Brasil: radiografia de um modelo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1987. p. 78. 
69 FERNANDES, Tânia Maria Dias. Plantas medicinais: memória da ciência no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2004.  
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Pesquisas em história da ciência70 têm destacado as manipulações políticas em torno 

das verbas destinadas às pesquisas, bem como as controvérsias em torno da utilidade da 

ciência, que tem, em algumas áreas científicas, em função de seus desafetos políticos, seus 

investimentos reduzidos. A alternativa encontrada por essa categoria foi se unir em torno da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), criada em 8 de julho de 1948, em 

São Paulo, com o fim de: 

[...] justificação da ciência, mostrando ao público seus progressos [...] 
buscando criar em todas as classes e, consequentemente, na administração 
pública, atitude de compreensão, apoio e respeito para as atividades de 
pesquisa; [...] assumir atitude definida e ativa de combate no sentido de 
assegurar, contra possíveis incompreensões, a liberdade de pesquisa, o 
direito do pesquisador aos meios indispensáveis de trabalho, à estabilidade 
para realização de seus programas de investigação, [...].71 

Nessa época, o governador de São Paulo, Ademar de Barros, limitara as 

[...] atividades do Instituto Butantã à produção de soros antiofídicos. [...] Na 
busca de defender a ciência e os cientistas brasileiros de atitudes de governos 
que não tinham relação direta com a produção científica, alguns cientistas 
passaram a discutir alternativas para questões dessa ordem.72 

                                                 
70 Sobre esse assunto, ver: ANDRADE, Ana Maria Ribeiro de. A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia. Rio 

de Janeiro: MAST, 2006. ____. Físicos, mésons e política: a dinâmica da ciência na sociedade. São Paulo: 
Hucitec; Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 1999; BARBOZA, Christina Helena. Luiz 
Cruls: um cientista a serviço do Brasil. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2004. 
(Catálogo de exposição); ____. A observação de eclipses totais do Sol no Brasil. In: ComCiência. 10 ago. 
2007. Disponível em: <http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=27&id=307>; MOREL, 
Regina Lúcia de Moraes. Ciência e Estado: a política científica no Brasil. São Paulo: T.A. Queiroz, 1979; 
VILLAS-BÔAS, Ana Lucia. A questão nacional na mineração brasileira. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 
[1993]; FERNANDES, Tânia Maria Dias, op. cit. DAVYT, Amílcar García, Avaliação por pares e processos 
decisórios nas agências de fomento à pesquisa: o CNPq e a Fapesp. Tese (Doutorado em Geociências) – 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001; OLIVEIRA, Elaine Ferreira Rezende. A Unesco e a 
ciência no Brasil: experiências de cooperação em instituições científicas do Rio de Janeiro. Dissertação 
(Mestrado em História Comparada) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

71 SOCIEDADE Brasileira para o Progresso da Ciência. Cienc. Cult., São Paulo, v. 1, n. 1-2, p. 1, jan./abr. 1949. 
Fac-símile. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252010000500001&lng=en&nrm=iso>. 

72 FERREIRA, Sérgio Henrique. A SBPC e sua história. In: SBPC (Org.). Cientistas do Brasil. São Paulo: 
SBPC, 1998. Depoimentos. Para aprofundamento sobre a história da SBPC, ver: FERNANDES, Ana Maria. A 
construção da ciência no Brasil e a SBPC. Brasília: EDUnB; Brasília: ANPOCS: CNPq, 1990; SILVA, 
Josefa Alexandrina da. A trajetória da SBPC na transição política brasileira (1985-1989). Dissertação 
(Mestrado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997.  
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Segundo Ana Maria Fernandes, a SBPC surge para defesa do cientista contra um 

governo federal ou estadual incapaz de avaliar a importância da ciência.73 Como estratégia de 

atuação, em abril de 1949 a SBPC lançava a revista Ciência e Cultura (Anexo B), para “servir 

de aproximação dos cientistas entre si e destes com o público, entre todos desenvolvendo forte 

e indispensável sentimento de solidariedade e compreensão”74. Buscava-se, também, 

desmontar a visão isolacionista entre os próprios cientistas, que viam com reserva a 

divulgação de seus trabalhos: “Quando eu comecei, na década de 40, havia uma certa reserva 

quanto ao cientista que frequentava as colunas de jornais e revistas populares [...]”75. O 

ocorrido com o Instituto Butantã despertara o sentimento de grupo que, provavelmente, até o 

incidente os mantinha afastados como categoria. 

Entretanto, o governo brasileiro estava, naquele momento, cumprindo os acordos 

internacionais que demandavam a criação de organismos científicos e o IBECC, no Rio de 

Janeiro, representava o Estado, portanto, os interesses dos grupos contemplados nos acordos 

internacionais. 

O retorno de Getúlio Vargas ao poder coincidiu com a aprovação do projeto de criação 

do CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

dentro de uma política científica voltada para a formação de recursos humanos qualificados, 

para atender ao aumento das indústrias e promover a sua integração ao sistema econômico 

internacional, de forma a promover a ruptura com a subordinação aos países dominantes. 

Segundo Antonio Augusto Passo Videira, 

                                                 
73 FERNANDES, Ana Maria. A construção da ciência no Brasil e a SBPC. Brasília: EDUnB; Brasília: 

ANPOCS: CNPq, 1990. p. 49. 
74 SOCIEDADE Brasileira, op. cit., p. 3.  
75 Entrevista de José Reis a Alzira Alves de Abreu. In: SBPC (Org.). Cientistas do Brasil. São Paulo: SBPC, 

1998. Depoimentos.  
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[...] o momento era favorável à construção de novos e inovadores 
mecanismos que possibilitassem a ampliação rápida dos locais onde seriam 
formados, ensinados e treinados os futuros cientistas brasileiros. [...] Álvaro 
Alberto, Álvaro Ozório de Almeida e Costa Ribeiro eram o elo entre 
gerações passadas e futuras que impedia a perda da memória de lutas, 
conquistas e fracassos anteriores [...].76 

A retomada do projeto de construção de uma nação desenvolvida e independente era a 

palavra de ordem. A política econômica voltou a ter forte teor nacionalista, conflitando com 

outros projetos de desenvolvimento econômico para o país que forçavam a abertura ao capital 

internacional. 

Segundo Amílcar Garcia Davyt, entre as décadas de 1950 e 1960 foi introduzida no 

continente latino-americano a ideia da necessidade de elaboração de políticas científicas e os 

governos passariam a atuar mais sistematicamente em relação ao setor, criando instituições 

para a promoção e o financiamento da pesquisa científica. Indubitavelmente, a influência de 

organismos internacionais – tais como Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), Organização dos Estados Americanos (OEA) e UNESCO – conjugada 

às pressões das incipientes comunidades científicas locais, foi importante para a criação de 

conselhos de pesquisa.77 

A criação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), em janeiro de 1951, mesmo 

com ênfase no desenvolvimento da tecnologia para produzir energia nuclear, abriu a 

possibilidade de promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e 

tecnológica nas várias áreas do conhecimento. Inicialmente, suas atividades se voltaram para 

investigar as reservas do país em minerais de interesse para a energia atômica, bem como 

controlar a exportação desses minerais, que, na época, era realizada pelo Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), caracterizando superposição de poderes. 

                                                 
76 VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. 25 anos de MCT: raízes históricas da criação de um ministério. Rio de 

Janeiro: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. p. 67-72. 
77 DAVYT, Amílcar García, Avaliação por pares e processos decisórios nas agências de fomento à pesquisa: o 

CNPq e a Fapesp. Tese (Doutorado em Geociências) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. 
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Outro marco importante no reconhecimento da ciência como chave para o 

desenvolvimento do país foi a criação da CAPES, em 1951, que tinha como objetivos 

[...] a promoção de uma campanha para melhoria do ensino superior no país 
e a realização de medidas destinadas a assegurar a existência de um quadro 
de técnicos, cientistas e humanistas suficiente para atender às necessidades 
dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento 
econômico e cultural do Brasil [...] oferecer aos indivíduos mais capazes, 
sem recursos econômicos, condições para realizarem sua formação 
profissional ou científica de nível superior, bem como o seu 
aperfeiçoamento.78 

A política científica desse período voltou-se para a formação de recursos humanos 

qualificados nos mais diversos ramos de atividade: de cientistas qualificados em Física, 

Matemática e Química a técnicos em finanças e pesquisadores sociais, de forma a promover a 

sua integração ao sistema econômico internacional, intensificando, assim, a disputa no campo 

científico entre os grupos de profissionais formados nos institutos e a nova geração de agentes 

formados nas recentes universidades e instituições. 

Segundo Regina Morel, esse período foi marcado por intensa emigração de cientistas e 

técnicos de qualificação superior para outros países, sobretudo Estados Unidos.79 Entre 1930 e 

1949, foram criados 160 estabelecimentos de ensino superior no Brasil, incluindo alguns 

institutos de pesquisa tecnológica, refletindo a tentativa de se criar a infraestrutura tecnológica 

necessária à expansão industrial. 

Vale ressaltar que os institutos anteriores a essa época foram importantes para a 

formação de quadros técnicos para o setor privado, mas não chegaram a fornecer suporte 

tecnológico à industrialização, uma vez que este era assegurado, sobretudo, pela importação 

de know-how. Aos institutos de pesquisa coube apenas a tarefa de realizar testes de controle 

de qualidade, assim como assessorar empresas na instalação de equipamentos e solução de 

                                                 
78 ERBER, F.S. Os instrumentos do sistema de ciência e tecnologia. Relatório Técnico. [1972]. Documento 

encaminhado a Amílcar Ferrari (impresso). Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq.T.4.8.010). 
79 MOREL, Regina Lúcia de Moraes. Ciência e Estado: a política científica no Brasil. São Paulo: T.A. Queiroz, 

1979. p. 40-41. 
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problemas operacionais. Portanto, esses centros tecnológicos formaram seus quadros para 

responder, de um lado, à dinâmica do campo científico vigente e, de outro, aos projetos de 

mudança então em curso. 

As atividades científicas, em algumas áreas, passavam por dificuldades de toda ordem: 

desde ausência de recursos e instalações físicas apropriadas até pouca receptividade por parte 

da sociedade em geral. Nessa conjuntura, os grupos ligados à ciência, para manter suas 

pesquisas (atividades científicas), tiveram de aprender a se articular (politicamente) para 

impor uma visão da importância da ciência para o desenvolvimento econômico-social do 

Brasil e souberam aproveitar as brechas ocorridas nos acordos internacionais, formando suas 

redes institucionais e sociais 

A política do segundo Governo Vargas esbarrou na desconfiança dos Estados Unidos 

em relação às medidas econômicas nacionalistas adotadas no Brasil e à suspeita da presença 

de comunistas no meio governamental, acarretando a diminuição de cooperação entre os dois 

países. O Brasil, mesmo mantendo o alinhamento com os Estados Unidos, passou a buscar 

autonomia internacional, ao se aproximar de outros países subdesenvolvidos e debater 

questões que não estavam diretamente ligadas à política externa norte-americana. Porém, a 

presença do Estado brasileiro na economia e no controle das atividades de setores econômicos 

– monopólio estatal do petróleo; projeto de nacionalização das empresas de energia elétrica; 

limitação de remessas de lucros das empresas estrangeiras ao exterior – incomodava os 

Estados Unidos, que não queriam dividir a sua hegemonia no continente sul-americano. 

Os problemas enfrentados na política de relações exteriores refletiram no ambiente 

político interno e acirraram as forças de oposição do governo, principalmente da corrente 

liderada pelo então chefe do Gabinete Militar da Presidência da República Juarez Távora, a 

favor do alinhamento incondicional aos Estados Unidos. Mesmo mantendo acordos com esse 

país na questão atômica, o CNPq não foi beneficiado com a cláusula das compensações 
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específicas que previa exportações de minerais atômicos em troca de transferência de técnica 

e equipamentos que seriam empregados no desenvolvimento da indústria de energia atômica 

no Brasil. 

Segundo Elaine Ferreira Rezende de Oliveira, outra tentativa de obter equipamentos 

para o desenvolvimento desse campo foi o acordo, em 1954, com os Estados Unidos, para 

venda de tório em troca de trigo, prevendo as mesmas condições da política das 

compensações específicas; mas isso não ocorreu e a operação foi considerada uma transação 

comercial. Entretanto, Álvaro Alberto, presidente do CNPq, em plena Guerra Fria compra, de 

empresas privadas alemães, equipamento para separação de urânio. Entretanto, aquele país se 

encontrava ocupado e vigiado pelos Estados Unidos, que interceptaram o equipamento, o qual 

foi recuperado mais tarde no Governo Kubitschek.80 Em 24 de agosto de 1954, Getúlio 

Vargas se suicidou.81 

Muito antes da morte de Getúlio, entre fins da década de 1940 e meados da seguinte, 

houve uma movimentação da área científica que se organizava para pensar estratégias que 

diminuíssem o distanciamento da sociedade, principalmente da sociedade política, em relação 

à ciência e à tecnologia. Esses cientistas circulavam não só em países da Europa, mas também 

nos Estados Unidos, e percebiam a efervescência dos projetos educativos de aproximação do 

público às questões científicas. 

                                                 
80 OLIVEIRA, Elaine Ferreira Rezende. A Unesco e a ciência no Brasil: experiências de cooperação em 

instituições científicas do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em História Comparada) – Universidade 
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participação do capital estrangeiro para instalação de indústrias modernas. Entretanto, em 3 de novembro de 
1955 ele se afasta para tratamento de saúde (distúrbio cardiovascular), sendo substituído, em 8 de novembro 
desse ano, por Carlos Coimbra da Luz, que foi deposto e substituído, ainda em 1955, por Nereu de Oliveira 
Ramos (em virtude do movimento político-militar organizado pelo General Lott), que assumiu a presidência 
interinamente até a posse do presidente Juscelino Kubitschek, ocorrida em 31 de janeiro de 1956. 
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A historiografia sempre pontuou o pós-guerra como momento de ruptura e início da 

mudança no modo de pensar e perceber o mundo.82 Não seria diferente no Brasil. O mundo 

estava mudando e o país também buscava projetos para aquele momento. 

Segundo Maria Esther Alvarez Valente, as relações travadas por Carlos Chagas Filho 

com o ‘Palais de la Dècouverte’ deu início, em 1953, às negociações para criação de um 

museu no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na ilha do Fundão, que 

não foi efetivada na época.83 

Em São Paulo, alguns cientistas se uniram em torno da Sociedade Museu de Ciência, 

que pretendia construir um espaço de aproximação da sociedade com as questões científicas. 

Esses cientistas faziam parte de uma geração que não foi somente observadora dos processos 

de mudança pelos quais a sociedade buscava, mas reconhecia nos espaços expositivos das 

invenções científicas a forma ideal para dialogar com a sociedade civil e a sociedade política, 

que, por desconhecimento do potencial da ciência para o avanço da economia do país, 

planejavam ações que nem sempre fortaleciam a área científica. 

                                                 
82 Autores com viés mais econômico: FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Nacional, 

1982. Entre os capítulos XXXIII a XXXV, o autor analisa, a partir do câmbio, os mecanismos utilizados para 
fortalecimento do setor industrial no país e os benefícios não só desse setor, como também do setor agrícola, 
que transferiam as suas perdas para a população (p. 225); SODRÉ, Nelson Werneck. Brasil: radiografia de um 
modelo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1987. Para esse autor, os avanços e recuos no desenvolvimento 
econômico do Brasil denunciam “a resistência das velhas estruturas à mudança, e a mudança avançando por 
arrancos.” (p. 73); LAFER, Betty Mindlin (Org.). Planejamento no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1975. 
Nesse livro são apresentadas análises de diversos autores sobre os planos e planejamentos para o Brasil a 
partir da década de 1950. Outros autores, embora com temáticas variadas, passam por essas questões, como: 
FERNANDES, Ana Maria. A construção da ciência no Brasil e a SBPC. Brasília: EDUnB; Brasília: 
ANPOCS: CNPq, 1990. Essa autora faz um belo trabalho de pesquisa sobre a criação e a participação da 
SPBC na discussão sobre a política científica no Brasil. Analisa a criação, no Rio de Janeiro, da Academia 
Brasileira de Ciências (1916), representando o pensamento elitista ao contemplar, no início, as ciências 
biológicas e médicas. Fato que discordo dessa autora, por essa academia, na época de sua criação, ter como 
presidente o físico e engenheiro Henrique Morize. Porém, sua análise em torno da SBPC nos ajuda a 
compreender os mecanismos desses cientistas para manter sua representação no governo na condução da 
C&T. 

83 VALENTE, Maria Esther. Museus de ciências e tecnologia no Brasil: uma história da museologia entre as 
décadas de 1950-1970. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008. p. 141. Os 
professores Álvaro Difini, José Leite Lopes, Elizário Távora, Lemes Lopes, Sergio Bernardes e Carlos Chagas 
Filho faziam parte da comissão para organizar o Palácio da Descoberta do Brasil semelhante ao francês.  
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1.1 Breve Parêntese: 1954 – Museu de Ciência: Educação para Todos 

Sob a denominação social de MUSEU DE CIÊNCIA fica creada (sic) uma 
Associação civil, de fins não econômicos, sem objetivos políticos ou 
religiosos, com sede e foro na cidade e capital de São Paulo.84 

Em 1954, criava-se a associação Museu de Ciência, cujo objetivo principal era 

“transmitir os conhecimentos científicos ao povo em geral”85, a fim de combater o senso 

comum de que o Brasil não produzia ciência e tecnologia, de que todos os aparatos técnicos e 

científicos vinham de fora, não sendo identificados pela população como um bem, do ponto 

de vista econômico. O museu, além de formar, faria a mediação com informações para a 

sociedade. Para os cientistas, era necessário mostrar:  

[...] estrita dependência dos progressos da ciência e da técnica. A eficiente 
exploração dos recursos naturais, [...] tudo isso é realidade que nasceu do 
trabalho de pesquisa, a princípio, em algum obscuro laboratório em que se 
buscava, na prática da ciência, apenas a satisfação de saber um pouco mais a 
respeito do mundo em que vivemos; depois, em laboratórios em que 
trabalham legiões de técnicos interessados em aplicar a algum fim útil as 
descobertas da ciência e finalmente nas grandes fábricas e usinas que 
transformam a descoberta científica em alimento melhor, em combustível 
mais eficaz, em objetos úteis de toda sorte, [...].86 

Um espaço de comunicação entre o trabalho científico e a sociedade asseguraria o 

apoio da população aos projetos que demonstrassem a contribuição dessas áreas para 

[...] todas essas coisas que tornam mais confortável e segura a vida atual, 
permitindo que a humanidade viva mais e melhor, e que cada vez mais se 
aproxime daquele grande ideal da igualdade, que consiste em proporcionar a 
todos, indistintamente, as mesmas oportunidades. [...] 

Há, todavia, um grande contraste entre o que devemos à ciência e à técnica, e 
o que na verdade sabemos a respeito delas e do trabalho dos que as servem. 
Temos o rádio e a televisão e sabemos que com um simples tocar de botões 
ouvimos sons e vemos imagens. [...] tudo na aparência tão simples que nem 
sequer nos ocorre a possibilidade de que tais coisas não tenham existido 
antes, como o sol, a chuva, o luar.87 

                                                 
84 ESTATUTOS Museu de Ciência. In: MUSEU de Ciência. São Paulo: Rothschild Loureiro & Cia. Ltda., 1954. 

Arquivo institucional do MAST/Acervo MAST. p. 11. 
85 Ibid., p. 11. 
86 Ibid., p. 11. 
87 Ibid., p. 11.  
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Apresentava-se uma explanação sobre o avanço da ciência e da técnica que tornou a 

vida do homem melhor e confortável e a necessidade de mecanismos que tornassem mais 

conscientes não somente a população, como também os políticos. Afinal, eram eles que 

aprovavam o orçamento para as pesquisas científicas. Os museus de ciências seriam os 

agentes formadores desse ‘novo homem’, afinado com a ciência e a tecnologia, valorizando as 

pesquisas e até mesmo ousando nelas investir (custear): 

É certo, porém, que tudo isso nasceu de um longo esforço de ciência e de 
técnica, e que esse esforço só se pode realizar dentro de laboratórios 
especiais, devidamente equipados, onde trabalhem homens que dedicam à 
pesquisa as horas todas de sua vida. Esse esforço tem de ser direta ou 
indiretamente custeado pela coletividade. Como esperar, entretanto, que a 
comunidade o apoie se dele não tiver conhecimento?88 

O distanciamento da população das questões técnico-científicas causava incômodo a 

esses intelectuais, que associavam tal distanciamento à incapacidade de a população entender 

a necessidade de gasto com pesquisas, já que os aparatos técnicos aos “olhos de um leigo 

eram invisíveis”89. 

Podemos compreender, assim, o porquê de se pensar, em 1954, a criação de museus de 

ciências. Estes seriam os agentes formadores de um habitus, gerando interesses comuns entre 

os cientistas e os leigos, principalmente devido à turbulência política e à pressão do capital 

internacional, “que, não podendo mais impedir a industrialização nos países dependentes, 

associava-se a essa e controlava o seu desenvolvimento”90. 

Os museus de ciência apresentavam-se como o espaço reservado para proteger e 

guardar as marcas da luta desses intelectuais para o desenvolvimento científico nacional. 

Nesse espaço, pretende-se produzir mecanismos de consagração da ciência brasileira, 

buscando um diálogo com o governo e sua política que não priorizavam as outras áreas do 

                                                 
88 ESTATUTOS Museu de Ciência. In: MUSEU de Ciência. São Paulo: Rothschild Loureiro & Cia. Ltda., 1954. 

Arquivo institucional do MAST/Acervo MAST. p. 11. 
89 Ibid., p. 11. 
90 SODRÉ, Nelson Werneck. Brasil: radiografia de um modelo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1987. p. 78. 
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conhecimento científico. Porém, não bastava somente criar museus – era necessário atuar 

ativamente nas questões relacionadas à política científica pensada para os anos de 1950. 

Segundo Valente, a discussão sobre museus de ciência: 

[...] O museu que mobilizou personalidades importantes em sua idealização 
nunca chegou a funcionar como tal. Entretanto, o projeto descrito 
ressaltando aspectos recomendados nos dias atuais, se comparado às 
sugestões do relatório do programa da UNESCO, realizado no Rio de 
Janeiro em 1958, apresentava uma concepção muito à frente do que foi 
proposto pelos especialistas estrangeiros. Dessa forma, antecipava ideias que 
futuramente seriam propostas como inovadoras.91 

Concordo em que a criação desse museu de ciência buscava reduzir a distância da 

sociedade para as questões científicas e tecnológicas, porém, por ocasião da criação da SBPC, 

nem a própria categoria cientista se entendia em função das várias áreas de conhecimento que 

estavam em processo de construção ou de consolidação – e o crescimento das indústrias 

demandava recursos humanos para atender a essa área em expansão. E, novamente, em 

processo de mudança, faz-se necessário reafirmar a ciência como fundamental no 

desenvolvimento do país. As experiências desses cientistas quanto aos investimentos 

financeiros por parte das gestões governamentais anteriores os deixavam apreensivos face aos 

conturbados programas e modelos de Estado desse período, que, mediante diversas crises 

políticas e econômicas porque o Brasil passava, deixavam à margem a ciência pura, 

investindo na tecnologia como argumento para melhoria de vida da população. 

                                                 
91 VALENTE, Maria Esther. Museus de ciências e tecnologia no Brasil: uma história da museologia entre as 

décadas de 1950-1970. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008. p. 144. 
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1.2 Fechando Parêntese: Retornando às Conjunturas 

Em 1956, Juscelino Kubitschek toma posse e dá inicio ao seu programa de governo, na 

tentativa de coordenar, controlar e planejar a economia brasileira. Para isso, formou uma 

equipe de técnicos chefiada por Lucas Lopes para reformular e desenvolver um planejamento 

priorizando a instalação de indústrias com vistas à melhoria do nível de vida da população. 

Essa equipe nomeou cinco setores considerados prioritários para o desenvolvimento 

econômico: transportes, alimentação, indústrias de base, educação, energia (que também 

trataria do desenvolvimento da energia nuclear), porém, o Plano de Metas não deu destaque a 

outras áreas do conhecimento científico. 

Segundo Celso Lafer, o Governo Kubitschek não optou pela reforma total da 

administração pública, mas pela administração paralela, constituída por órgãos já existentes, 

como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), Carteira de Comércio 

Exterior do Banco do Brasil S.A. (CACEX), Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC) e por órgãos novos que se tornaram ‘de ponta’, os chamados Grupos Executivos e 

o Conselho de Política Aduaneira, para os quais se drenou a competência disponível no 

serviço público, que passaram a controlar a execução do Plano de Metas. O BNDE 

coordenava a área pública, controlando os mecanismos de financiamento desse setor que, 

direta ou indiretamente, estivessem ligados às metas de infraestrutura.92 

Para a pesquisadora Ana Maria Ribeiro de Andrade, Kubitschek, ao priorizar a entrada 

do capital estrangeiro, relegou a segundo plano o desenvolvimento da ciência e tecnologia 

nacional, reduzindo o orçamento do CNPq. Em consequência, os recursos para pesquisa 

científica e formação de pessoal qualificado não foram priorizados, acarretando a paralisação 

                                                 
92 LAFER, Celso. O planejamento no Brasil: observações sobre o Plano de Metas (1956-1961). In: LAFER, 

Betty Mindlin (Org.). Planejamento no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1975. 
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de projetos.93 Nesse período, as empresas que aqui se instalaram traziam prontos seus projetos 

tecnológicos, necessitando apenas de técnicos para executar o trabalho nas fábricas. 

Em virtude da instauração da Comissão de Inquérito Atômico, em torno dos minerais 

radioativos, em 1956 alguns físicos brasileiros foram chamados para explicar suas opiniões 

contrárias ao contrato assinado dois anos antes entre o Brasil e os Estados Unidos, conhecido 

como ‘O Acordo do Tório’, que previa a importação de trigo dos Estados Unidos em troca 

desse mineral radioativo. Para esses parlamentares, esse minério representava “a solução do 

problema da era atômica, pois era o único mineral capaz de produzir energia e combustível ao 

mesmo tempo”94 (Anexo C). 

Andrade recupera na memória de Juscelino Kubitschek os episódios das 

ultracentrífugas interceptadas pelos Estados Unidos, em que JK alega que “o contrabando de 

monazita e o não aproveitamento das ultracentrífugas encomendadas na Alemanha por Álvaro 

Alberto foram responsáveis pelos problemas da energia nuclear no seu governo”95. Para a 

pesquisadora, o problema fora a criação do Ministério das Minas e Energia sem colocar sob a 

sua subordinação a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Entretanto, ao optar por 

criar novas agências e manter o status das antigas, JK elegeu novos atores sociais que 

passaram a disputar a direção do crescimento econômico-social para o Brasil. Ao agir assim, 

JK não se deu conta de que a implantação de um regime democrático no país, ainda que 

parcial, após a Segunda Guerra, permitiu a participação popular em busca do seu 

reconhecimento, culminando, na década de 1960, com crescente articulação entre 

trabalhadores urbanos e rurais, em processo de organização: 

                                                 
93 ANDRADE, Ana Maria Ribeiro. A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia. Rio de Janeiro: MAST, 2006. 
94 Ibid., p. 107. 
95 Ibid., p. 107. 
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[...] cresciam-se as reivindicações de direitos sociais – educação, saúde, 
habitação, saneamento – e as de participação política. Esboçava-se pela 
primeira vez, de forma consequente, a nacionalização do trabalho, não sob a 
forma de leis e de reconhecimento público, mas das lutas sociais, das 
reivindicações, da cultura, abrindo-se a possibilidade de construção de uma 
nação forte.96 (grifo nosso) 

Para Fátima Lisboa, a convergência de várias tendências políticas em direção a um 

projeto libertador tornava singular esse período na história do Brasil. O campo intelectual 

universitário ganhou maior independência e divulgação, apontando novas posturas para o 

debate sobre a soberania nacional não somente no aspecto econômico, mas principalmente no 

mundo das ideias. “Era o momento, para muitos, de se colocar as ideias no lugar”97. 

O modelo desenvolvimentista de JK foi acompanhado por forte crise social, com 

crescimento do voto urbano, de esquerda e dos reformistas em geral. Os cientistas brasileiros 

reclamavam e exigiam para si o direito de participar ativamente no processo decisório interno 

do governo brasileiro nos planos de desenvolvimento. Não queriam mais permanecer alheios 

à esfera política. Manifestavam suas opiniões em torno de questões econômicas que, direta ou 

indiretamente, interferiam em suas pesquisas.98 

[...] o primeiro problema [referente à contribuição social que os cientistas 
brasileiros poderiam dar para os problemas que acometiam a sociedade 
brasileira de então e a humanidade] impõe ao pesquisador científico a pronta 
superação de velhas atitudes absenteístas, para adotar uma posição mais 
participante e mais interessada nos problemas humanos. [...] Assim, se 
estamos dispostos a dar mais de nossos esforços, exigimos também uma 
participação maior nas decisões que os possam afetar. Estamos certos de 
que, às nossas responsabilidades [...] o dever de pronunciar-nos, de tomar 
posição, de orientar, cada vez que um problema social incida na esfera de 
nossas preocupações ou em campos nos quais nos sentimos autorizados a 
opinar.99 

                                                 
96 Trecho de palestra proferida pela professora doutora Virgínia Fontes, no Colóquio entre História e Economia: 

Trabalho e Desenvolvimento no Brasil – implicações sociais. Rio de Janeiro, CNMSB, abr. 2000. Citado por 
ALMEIDA, Gelsom Rozentino de. História de uma década quase perdida: 1979-1989. Tese (Doutorado em 
História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2000. p. 107. 

97 LISBOA, Fátima Sebastiana Gomes. Artista, intelectual: Glauber Rocha e a utopia do cinema novo (1955-
1971). p. 3. Disponível em: <http://www.alternex.com.br/~tempoglauber/vida.htm>. Acesso em: 3 jan. 2010. 

98 VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. 25 anos de MCT: raízes históricas da criação de um ministério. Rio de 
Janeiro: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. p. 66. 

99 Artigo de Darcy Ribeiro, Walter Osvaldo Cruz e Haity Moussatché, 1957, citado por VIDEIRA, Antonio 
Augusto Passos, op. cit., p. 66. 
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O processo eleitoral ocorrido em 1960 leva à direção do país Jânio Quadros, que 

encontra o Brasil com acentuada inflação, com desequilíbrios regionais. Tenta renegociar a 

dívida externa, tendo como saída a ampliação das exportações, buscando novos mercados e, 

assim, alterando a política externa tradicional. Porém, não consegue implementar seu plano 

em virtude da crise financeira que o país vivia. Renuncia com pouco mais de meio ano de 

vigência e “sob a ameaça de ver o país conflagrado em guerra civil. [...] A crise política de 

1961 traduz o agravamento da crise do sistema e radicaliza o processo”100. 

João Goulart, vice-presidente, após rápido processo parlamentarista deflagrado com a 

renúncia de Jânio Quadros, assume a presidência da República e tem o economista Celso 

Furtado como autor intelectual do Plano Trienal a ser executado entre 1963-1965. Para Villas-

Bôas, foi o primeiro plano que apresentava uma análise ampla da realidade brasileira, 

diagnosticando obstáculos e perspectivas do desenvolvimento. O Plano Trienal propunha: 

[...] a) a manutenção de uma elevada taxa de crescimento do Produto; b) 
redução progressiva da pressão inflacionária; c) redução do custo social 
presente do desenvolvimento e melhor distribuição dos frutos; d) redução 
das desigualdades regionais de níveis de vida.101 

Pela primeira vez um plano estava preocupado em reduzir o distanciamento existente 

entre as regiões e o desnível social provocado pela inflação. Restava apenas negociar com o 

Governo Kennedy, a fim de obter mais ajuda e financiamento. Essa negociação ficou a cargo 

do ministro da Fazenda San Tiago Dantas. Porém, a concessão de mais ajuda só se 

concretizaria mediante a tomada de medidas anti-inflacionárias específicas, que sofressem a 

aprovação do Fundo Monetário Internacional (FMI). A política estruturada nas negociações 

com o Governo Kennedy e as propostas no Plano Trienal sofreram reação interna, sendo 

                                                 
100 VILLAS-BÔAS, Ana Lucia. A questão nacional na mineração brasileira. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 

[1993]. Ver, também: BRANCO, Carlos Castello. A renúncia de Jânio: um depoimento. Rio de Janeiro: 
Revan, 1996. p. 154. 

101 Ibid., p. 154. 
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abandonadas pelo Governo João Goulart, que inicia um período populista, gerando uma crise 

de governabilidade. 

Segundo Villas-Bôas, em fins de 1950 e início dos anos de 1960, assistimos a uma 

parcela do empresariado nacional apoiar a legislação de remessa de lucros, na movimentação 

de recuperação nacionalista, com debates radicais em torno do desenvolvimento econômico 

via capitalismo independente versus capitalismo associado, cujo desfecho, com o Golpe 

Militar em 1964, “a fim de garantir o capital e o continente contra o socialismo”102, marcaria 

o fim do ciclo desenvolvimentista, instalando-se no Brasil a ditadura militar. 

Nesse período, a economia brasileira é associada às economias desenvolvidas. As 

decisões passaram a ser tomadas pelos ‘anéis de poder’103, reunindo a tecnocracia das estatais, 

os militares com influência no governo e representantes do grande capital. Suprimiram-se o 

Congresso, os partidos políticos, a imprensa livre e outras organizações da sociedade civil 

enquanto interlocutores válidos, assumindo o processo de governar características de sigilo e 

desmobilização da opinião pública. Por outro lado, os grandes capitais foram beneficiados 

com políticas que lhes davam cada vez mais poder decisório. 

                                                 
102 VILLAS-BÔAS, Ana Lucia. A questão nacional na mineração brasileira. Rio de Janeiro: CETEM/CNPq, 

[1993]. Ver, também: BRANCO, Carlos Castello. A renúncia de Jânio: um depoimento. Rio de Janeiro: 
Revan, 1996. p. 24. 

103 Ibid., p. 25 Termo utilizado por Ana Lucia Villas-Boas para indicar a reunião de vários grupos convergentes: 
tecnocratas das estatais, militares e representantes do capital nacional e internacional. 
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1.3 Ossatura do Estado no Sistema de Ciência e Tecnologia 

Em 17 de maio de 1972, foi assinado o Decreto n. 70553/72, criando o Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia e definindo as áreas de “competência privativa na 

formulação e execução da Política Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico”104. O Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), subordinado diretamente à 

Presidência da República, daria o assessoramento sob o ponto de vista científico e 

tecnológico, enquanto o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral daria o 

assessoramento sob os aspectos econômico-financeiros, “tendo em vista o entrosamento do 

desenvolvimento científico-tecnológico com a Estratégia do Desenvolvimento Nacional”105. 

Foram criados sistemas setoriais com os objetivos de: “formulação de diretrizes gerais 

de política de pesquisa em cada área correspondente; elaboração dos programas setoriais de 

pesquisas; acompanhamento de programas e projetos setoriais específicos”106. Previa-se um 

entrosamento entre os sistemas estaduais e o setor privado, “a fim de proporcionar-se à 

empresa privada indicações sobre as prioridades e objetivos econômicos e sociais, bem como 

assegurar-lhes o apoio que necessitarem”107. 

Esse plano previa o assessoramento da Academia Brasileira de Ciências ao Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia, “principalmente com a coordenação e patrocínio de 

programas e projetos específicos, em prosseguimento à linha de ação iniciada com resultados 

promissores”108, e seria realizado no biênio 1973-1974, contando com recursos orçamentários 

e receitas próprias oriundos dos órgãos da Administração Federal Direta e Indireta, empresas, 

agências e fundos especiais. 

                                                 
104 BRASIL. Senado. Decreto n. 70.553, de 17 de maio de 1972: define área de competência no setor de Ciências 

e Tecnologia e dá outras providências. Sistema de Informações do Congresso Nacional. Arquivo 
CNPq/Acervo MAST. 

105 ERBER, F.S. Os instrumentos do sistema de ciência e tecnologia. Relatório Técnico. [1972, p. 2]. Documento 
encaminhado a Amílcar Ferrari (impresso). Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq.t.4.8.010). 

106 Ibid., p. 2. 
107 Ibid., p. 3. 
108 Ibid., p. 3. 
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1.3.1 Planejamento do sistema nacional de ciência e tecnologia 

O planejamento nos anos de 1970, no Brasil, era visto como processo permanente de 

racionalização de decisões e apresentava-se como “instrumento capaz de conduzir e promover 

o desenvolvimento do país naquela sociedade que praticava o modelo econômico de 

mercado”109. O diagnóstico realizado por Roberto Cavalcanti de Albuquerque indicava que o 

planejamento público do país foi exercido por complexa e dinâmica estrutura técnico-

administrativa, envolvendo graus variados de articulação, descentralização e desconcentração 

das ações de governo. 

Os estudos do governo quanto à formação de um sistema de planejamento foram 

norteados levando em consideração as características do federalismo, com suas esferas de 

poder e autonomia de decisão: 

[...] caráter normativo, quando se trata de programar as ações de governo que 
cabem à União, e caráter intergovernamental, transitivo, quando busca 
integrar, com vistas à unidade de objetivos que deve presidir a atuação dos 
poderes públicos, no seu todo, as ações de governo dos Estados e dos 
Municípios com as da União. Ou quando procura a cooperação 
internacional, de outros governos ou organismos transgovernamentais.110 

O sistema de planejamento federal teria como função à racionalização das decisões e a 

coordenação das ações de governo, de acordo com os objetivos nacionais de 

desenvolvimento. Esse sistema teria as seguintes características: orientação e determinação 

dos processos de decisões; descentralização das atividades programadas, instrumentos 

efetivos de supervisão; coordenação, execução e acompanhamento orçamentário; 

administração descentralizada e, em muitos casos, de caráter nitidamente empresarial. 

                                                 
109 ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti de. O planejamento de governo no Brasil. Brasília: IPEA, 1975. p. 1. 

O autor era, na época, superintendente do Instituto de Planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e subsecretário de Planejamento da Secretaria de Planejamento da Presidência da República 
(CNPq.t. 4.8.007). 

110 VIDAL, José Walter Bautista. Tópicos sobre a integração do sistema de ciência e tecnologia com o sistema 
produtivo. Relatório técnico, 1972. p. 2. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq.T.4.8.015). 
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O presidente da República exercia, com o auxílio dos ministros de Estado, as 

atribuições constitucionais do Poder Executivo, entre as quais a de direção superior da 

Administração Federal; o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE)111, presidido pelo 

presidente da República e composto pelos ministros da área econômica, responsáveis por  

assessorar o presidente da República na formulação da política econômico-financeira e na 

coordenação de sua execução, segundo a orientação definida nos planos nacionais de 

desenvolvimento; o Conselho de Desenvolvimento Social (CDS)112, também presidido pelo 

presidente da República e composto pelos ministros da área social, responsáveis por 

assessorar o presidente da República na coordenação de sua execução, de acordo com os 

planos nacionais de desenvolvimento. 

A Secretaria de Planejamento era o órgão de assessoramento imediato do presidente da 

República e o auxiliava na coordenação do sistema de planejamento e medidas relativas ao 

desenvolvimento econômico-social. O ministro chefe da Secretaria de Planejamento era 

também secretário-geral do CDE e do CDS, e era responsável em presidir, ainda, a Comissão 

de Coordenação de Planejamento e Orçamento, composta dos titulares dos órgãos centrais e 

setoriais do Sistema de Planejamento Federal. Ou seja, o ministro do Planejamento fazia a 

articulação entre os dois conselhos, já que os secretariava (Figura 1). 

                                                 
111 A composição do CDE em 1974: Ney Braga, Arnaldo Prieto, Paulo de Almeida Machado, João Paulo dos 

Reis Velloso, Mauricio Rangel Reis, L.G. do Nascimento e Silva (CNPq. T.4.8.007). 
112 A composição do CDS em 1972: Emilio G. Médici, Adalberto de Barros Nunes, Orlando Geisel, Jorge de 

Carvalho Silva, Antonio Delfim Netto, Mario David Andreazza, L.F. Cirne Lima, Jarbas G. Passarinho, Julio 
Barata, J. Araripe Macedo, Mario lemos, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, João Paulo dos Reis Velloso, 
Jose Costa Cavalcanti, Hygino C. Corsetti (CNPq. T.4.8.007). 
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Figura 1 – Sistema de planejamento federal (década de 1970). 

A Secretaria Geral da Secretaria de Planejamento era o órgão central do Sistema de 

Planejamento Federal e contava, sob sua subordinação, com: Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), CNPq, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), ligados diretamente ao ministro e ao secretário-geral. Dentro dessa visão de 

sistema e pela crescente importância que a ciência e a tecnologia obtiveram na política 

econômica brasileira, estas passaram a receber “um status de ‘setor’, merecedoras de um 

sistema próprio de planejamento e execução”113 no Plano Básico de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (PBDCT) e passaram a desfrutar de instrumentos de planejamento e 

financiamento controlados por agências do Estado. 

                                                 
113 ERBER, F.S. Os instrumentos do sistema de ciência e tecnologia. Relatório Técnico. [1972]. p. 5. 

Documento encaminhado a Amílcar Ferrari (impresso). Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq.t.4.8.010). 
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1.3.1.1 FINEP 

A Financiadora de Estudos e Projeto (FINEP) foi constituída originalmente pelo 

Decreto n. 55.820, de 8 de março de 1965, como um Fundo Contábil, junto ao BNDE, 

destinado a financiar direta ou indiretamente programas, projetos ou estudos considerados 

prioritários, seja em âmbito federal, estadual, municipal ou privado. O Fundo era operado por 

um escritório técnico constituído junto ao Gabinete do Ministro do Planejamento. Nesse 

mesmo ano (1965), esse Fundo foi absorvido pelo Banco do Brasil e transformado em uma 

subconta do Fundo Geral para Agricultura e Indústria. 

Em 1967, o Decreto n. 61.056, de 24 de julho de 1967, torna o Fundo uma empresa 

pública, então denominada Financiadora de Estudos e Projetos S/A. Em 1971, por meio do 

Decreto n. 68.740, de 15 de junho, suas atribuições foram ampliadas, passando a FINEP a 

exercer as funções de Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (FNDCT). No ano seguinte, o Decreto n. 71.133, de 21 de setembro, 

modificava o seu estatuto e a referida secretaria passa a ser denominada Financiadora de 

Estudos e Projetos, subordinada diretamente à Secretaria de Planejamento da Presidência da 

República. Assim, a FINEP foi aparelhada para consolidar o Fundo de Financiamento de 

Estudos de Projetos e Programas destinados à expansão do sistema de C&T, visando à 

implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT). 

Nessa época, cabia à FINEP, como agência do Estado brasileiro, sistematizar 

informações sobre o desenvolvimento científico-tecnológico nas diversas regiões do país. 

Assim, ela poderia definir estratégias para apoiar programas científicos e tecnológicos. Na 

década de 1970, a FINEP promoveu intensa mobilização no meio científico, ao financiar a 

implantação de novos grupos de pesquisa, a criação de programas temáticos e a expansão da 

infraestrutura de C&T e a consolidação institucional da pesquisa e da pós-graduação no país. 
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Seus programas estimularam a articulação entre universidades, centros de pesquisa, empresas 

de consultoria e contratantes de serviços, produtos e processos.114 

Segundo Simon Schwartzman, a FINEP viveu seu período áureo na década de 1970, 

durante a gestão de José Pelúcio Ferreira. Este conseguiu introduzir “um grande dinamismo à 

atividade de pesquisa científica no Brasil e, ao mesmo tempo, protegê-la tanto quanto possível 

do autoritarismo político e ideológico então reinante”115. 

1.3.1.2 BNDE 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) foi criado pela Lei n. 

1.628, de 20 de junho de 1952, com o objetivo de: 

[...] servir como agente financeiro do Governo, em todas as operações de 
caráter monetário que se referissem ao reaparelhamento e do fomento da 
economia nacional e estava sob a jurisdição do Ministério da Fazenda, tendo 
ao longo de sua história desempenhado papel de principal agente financiador 
de investimentos de longo prazo e de objetivo de desenvolvimento 
econômico do Governo Federal.116 

Posteriormente, nos anos de 1970, o BNDE passa a ser vinculado à Secretaria de 

Planejamento da Presidência da República e voltava-se para o aparelhamento e expansão dos 

serviços básicos de infraestrutura, “principalmente o setor de transporte. [...] para aceleração 

da industrialização do país, especialmente para a expansão do parque siderúrgico e a 

substituição de importações de bens industrializados especialmente bens de capital”117. Em 21 

de junho de 1971, a Lei n. 5.662 transformou o BNDE em empresa pública, composta por 

uma diretoria que contava com um presidente e cinco diretores nomeados pelo presidente da 

República. 

                                                 
114 Trecho retirado do histórico da página oficial da FINEP. Disponível em: <http://www.finep.org.br>. 
115 Disponível em: <http://www.schwartzman.org.br/simon/bendavid.htm>. 
116 ERBER, F.S. Os instrumentos do sistema de ciência e tecnologia. Relatório Técnico. [1972]. p. 13. 

Documento encaminhado a Amílcar Ferrari (impresso). Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq.t.4.8.010). 
117 Ibid., p. 20. 



65 
 

 
 

Para atender a seus objetivos, o BNDE atuava por meio de programas especiais 

voltados para conceder financiamentos a empresas públicas e privadas.  

1.3.1.2.1 FUNTEC 

Destaca-se, aqui, o Fundo de Desenvolvimento Técnico e Científico (FUNTEC), 

considerado, na época, um dos “fundos mais importantes na área científica e tecnológica”118. 

O FUNTEC foi criado em 29 de maio de 1964, com 40% de seus recursos destinados à 

manutenção de cursos de pós-graduação para formação de “mestres em Ciências e doutores 

em Ciências e Física, Química e Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Eletricidade”119. De seus recursos, 60% estavam destinados a 

pesquisas técnico-científicas, de forma a “facilitar e orientar a absorção de inovações 

tecnológicas a indústria nacional, quanto adaptar, ajustar e condicionar processos e técnicas 

de produção industrial, ao estágio de desenvolvimento e às peculiaridades da economia 

nacional”120. Esses recursos também foram destinados à atividade de pesquisa que: 

[...] usasse o desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e técnicas de 
produção industrial condizentes ao aproveitamento intensivo dos recursos 
naturais do País, e pesquisas que elaborassem normas técnicas brasileiras 
para as indústrias básicas, principalmente para as de construção mecânica.121 

Ainda em 1964, o FUNTEC sofre modificações, de forma a permitir a aplicação de 

recursos em cursos de formação de técnicos de nível médio para atender às indústrias 

metalúrgicas e de mecânica pesada. Em 1966, esse Fundo amplia seus investimentos nos 

programas de pós-graduação, de modo a atender a outras áreas do conhecimento, como 

Ciências Básicas, Ciências Aplicadas, Ciências Sociais e Ciências Biológicas. Em 1969, os 

                                                 
118 ERBER, F.S. Os instrumentos do sistema de ciência e tecnologia. Relatório Técnico. [1972]. p. 25. 

Documento encaminhado a Amílcar Ferrari (impresso). Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. t.4.8.010). 
119 Ibid., p. 26. 
120 Ibid., p. 26. 
121 Ibid., p. 27. 



66 
 

 
 

recursos desse Fundo sofrem novas modificações, onde se “substitui as Ciências Sociais e 

Biológicas pela Administração”122, sendo incorporadas duas novas fontes de aplicação: 

[...] o Planejamento e Organização de Serviços, e respectiva assistência 
técnica de empreendimentos ligados ao programa técnico-científico do 
BNDE, e os centros de documentação que sistematizem e divulguem 
conhecimentos técnico-científicos, estudos e debates.123 

A partir de 1973, o FUNTEC passa a privilegiar atividades tecnológicas “aplicadas 

mais diretamente à atividade industrial, prevendo um progressivo afastamento das atividades 

de pós-graduação e pesquisa básica”124. Esse investimento passou a ser realizado pela CAPES 

e CNPq. 

1.3.1.3 CAPES 

Fundada em 11 de junho de 1951 como “campanha” extraordinária do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), visando ao aperfeiçoamento dos recursos humanos de nível 

superior, já que nesse período o Brasil se “mostrava em déficit qualitativo e quantitativo”125. 

Sua missão era melhorar a qualidade dos egressos das escolas superiores, proporcionando-

lhes bolsas de estudos para que pudessem acompanhar cursos ou realizar estágios em 

instituições de ensino ou centros de pesquisa, no Brasil ou no exterior, considerados de 

excelência. Também colaborava com as universidades e escolas superiores, por meio de 

recursos para contratar professores em regimes especiais de trabalho e adquirir equipamento 

“necessário à execução de programas especiais de ensino e pesquisa, principalmente 

atendendo a trabalhos de ex-bolsistas seus”126. 

De “campanha” passa, a partir de 1964, à categoria de Coordenação do 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo Decreto n. 54.356, de 30 de setembro 
                                                 
122 ERBER, F.S. Os instrumentos do sistema de ciência e tecnologia. Relatório Técnico. [1972]. p. 27. 

Documento encaminhado a Amílcar Ferrari (impresso). Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. t.4.8.010). 
123 Ibid., p. 27. 
124 Ibid., p. 27. 
125 Ibid., p. 20. 
126 Ibid., p. 20 
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desse ano. A ela foram incorporados dois organismos governamentais: Comissão Supervisora 

do Plano dos Institutos (COSUPI) e Programa de Expansão do Ensino Tecnológico 

(PROTEC). Segundo Erber, a atuação da CAPES possibilitou construir uma infraestrutura 

capaz de suportar, “a partir de 1964, a progressiva implantação dos alicerces da política 

nacional de pós-graduação iniciada, formalmente, no período de 1965 a 1968”127. A CAPES 

contava com recursos do MEC, do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e recebia 

uma verba da FINEP para financiar bolsas de estudo para o exterior. 

Em 1974, a CAPES tem sua estrutura administrativa reformulada, passando a atuar na 

elaboração da política nacional de pós-graduação na área do ensino superior, ficando o CNPq 

apoiando a pesquisa básica. 

1.3.1.4 CNPq 

Criado pela Lei n. 1.310, de 15 de janeiro de 1951, como autarquia vinculada 

diretamente ao presidente da República, com autonomia técnico-científica, administrativa e 

financeira. Entre 1952 a 1961, os recursos do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) foram 

reduzidos em função da perda de suas atribuições na área atômica.128 Teve pouca expressão 

no Governo Kubitschek, em função dos problemas causados em relação a questões políticas 

ligadas à questão atômica. Em 1964, a Comissão de Educação e Cultura do Congresso 

Nacional propõe a extinção desse órgão e a criação de duas fundações, mas o CNPq retornou 

à arena política no regime militar, onde foi convidado a participar na elaboração dos planos de 

ação do governo, definindo prioridades nos diversos campos das atividades científico-

tecnológicas em nível nacional, com uma linha de fomento à pesquisa para diversos 

programas integrados.  

                                                 
127 ERBER, F.S. Os instrumentos do sistema de ciência e tecnologia. Relatório Técnico. [1972]. p. 20. 

Documento encaminhado a Amílcar Ferrari (impresso). Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. t.4.8.010). 
128 MOTOYAMA, Shozo (Org.). 50 anos do CNPq contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. 

p. 672. 
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De sua criação até a década de 1970, o CNPq representava os cientistas. Nessa década, 

tornou-se responsável pela coordenação e estímulo da atividade científica no país, 

assessorando o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e contava com o Fundo 

Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, que garantia a manutenção de suas 

atividades de fomento. Ainda nessa década, incorporou várias instituições de pesquisas que 

passavam por problemas financeiros, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e 

o Observatório Nacional (ON).129 

Cabia a essas agências examinarem em conjunto os projetos de organização dos 

Sistemas Setoriais, de forma a ajustá-los entre si e harmonizá-los com a concepção básica do 

Sistema Nacional, antes de sua aprovação final pelo governo federal. 

1.3.2 Sistema de ciência e tecnologia e o setor produtivo 

Ao analisar a integração do sistema de ciência e tecnologia com o setor produtivo, em 

1976, José Walter Bautista Vidal130 ressaltava a necessidade de se considerar três 

comunidades distintas, com funções e responsabilidades definidas (Figura 2). 

[...] o Governo, ao qual cabia traçar as políticas para alcançar os objetivos de 
desenvolvimento; as empresas, consideradas como sistema produtivo, eram 
responsáveis pela produção de bens e serviços e sua adequação ao mercado 
nacional e internacional; e o complexo de ciência e tecnologia, responsável 
pela execução dos programas de pesquisa científica e tecnológica, bem como 
o treinamento de recursos humanos necessários.131 

                                                 
129 Decreto n. 77.877, de 22 de junho de 1976, citado no ofício 0133.00505/77, de 26 de setembro de 1977. 
130 Nesse período, José Walter Bautista Vidal era técnico do IPEA. Ele é filho de imigrantes espanhóis radicados 

na Bahia, onde nasceu. Aos 11 anos de idade, retorna com seus pais à Espanha. Volta ao Brasil e ingressa na 
Escola de Engenharia da Bahia, formando-se em Engenharia. Fez sua pós-graduação em física no CBPF, 
sendo orientado por Guido Beck, que o encaminhou à Universidade de Stanford para estudar física nuclear, 
retornando ao seu estado natal. Lá, dirigiu o Instituto de Física da Universidade da Bahia. Aos 28 anos, 
assumiu o cargo de secretário da Ciência e Tecnologia da Bahia e fundou o Centro de Física, onde treinou 
“67 geofísicos brasileiros que descobriram a bacia de Campos e criaram para a Petrobrás a Plataforma 
Continental”. Fonte: Revista Caros Amigos. Disponível em: <http://www.Alfredo-
braga.pro.Br/discussões/bautista.html>. Acesso em: 8 nov. 2011. 

131 VIDAL, José Walter Bautista. Tópicos sobre a integração do sistema de ciência e tecnologia com o sistema 
produtivo. Relatório técnico, 1972. p.. 2. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. T.4.8.015). A política de que 
trata o autor era: fiscal, industrial, comercial e outras, além do controle dos mecanismos de financiamento. 
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Figura 2 – Sistema integrado de C&T com o setor produtivo. 

Vidal propunha uma análise da estrutura de cada área, de forma a determinar a sua 

participação em um programa nacional de ciência e tecnologia, ficando a ciência e a 

Tecnologia para atender aos “objetivos econômicos e sociais”132. Ele detectou que o setor 

privado (empresas) estava ausente na pesquisa científica e tecnológica, que ficava a cargo do 

governo, com “direta influência nos outros dois vértices do triângulo através dos institutos de 

pesquisa e universidades governamentais e também através das empresas estatais e de 

economia mista”133. 

Em seu diagnóstico, Vidal indicou que as indústrias brasileiras dependiam “de fontes 

externas para suprir as necessidades tecnológicas e eram incapazes de desenvolver sua própria 

tecnologia”134, o que resultava em inadequado desenvolvimento industrial, devido à 

“impropriedade da tecnologia escolhida, incapacidade de competir no mercado internacional e 

perigo de rápida obsolescência”135.  

As indústrias nacionais que não desenvolveram capacidade de absorver o processo 

obtido por licença no exterior eram classificadas como imaturas. Ao contrário, as que o 

haviam conseguido, eram classificadas como maduras e consideradas aptas a satisfazerem 

                                                 
132 VIDAL, José Walter Bautista. Tópicos sobre a integração do sistema de ciência e tecnologia com o sistema 

produtivo. Relatório técnico, 1972. p.. 2. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. T.4.8.015). 
133 Ibid., p. 3. 
134 Ibid., p. 3. 
135 Ibid., p. 3. 
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suas necessidades tecnológicas, criando demanda de tecnologia no país, quer por intermédio 

de seus setores de pesquisa, quer pela utilização da rede nacional de institutos de pesquisa. 

Somente as grandes empresas estatais teriam condições de desenvolver 
pesquisas nas próprias empresas. Daí a importância dos institutos de 
pesquisa, em sua totalidade governamentais, no suprimento de tecnologia 
necessária ao desenvolvimento industrial. Não consideravam as 
universidades como sendo as instituições adequadas para suprirem a 
demanda de tecnologia proveniente das indústrias.136 

As questões que perpassaram as análises de Vidal giravam em torno da capacidade de 

as indústrias desenvolverem pesquisas tecnológicas: 

Têm as indústrias maduras a motivação para desenvolverem ou contratarem 
pesquisa, preparadas para responderem positivamente a essa demanda 
tecnológica industrial? Estão os institutos de pesquisa preparados para 
responderem positivamente a essa demanda tecnológica industrial?137 

Vidal indicava que alguns setores da produção estavam sendo utilizados de forma 

limitada pelos institutos de pesquisa, com dificuldades de: 

[...] recrutar ou treinar pessoal de alto nível, principalmente pela inadequada 
estrutura salarial; pela inaptidão generalizada para avaliação e controle 
econômico dos projetos e programas de pesquisa; falta de pessoal de 
experiência empresarial; desconhecimento das estruturas de mercado; 
inadequada capacidade de gestão com a ausência de sistema de avaliação, 
controle e informações para a decisão; falta do hábito de operarem sob 
contratos de pesquisas com a indústria; estruturas inadequadas.138 

O diagnóstico em relação às empresas indicava que estas cultivavam o 

[... hábito adquirido na fase de substituições de importações, caracterizado 
pela incorporação simplificada e mecânica de técnicas estrangeiras, dado a 
que seus custos são repassados irrestritamente para os consumidores 
internos, sendo, portanto, a nível de empresa mais barato e sem riscos, 
continuar comprando a tecnologia externa [...] dificultar a realização de 
pesquisas, levam ao desconhecimento, pelo centro de decisão das empresas, 
de suas próprias necessidades tecnológicas [...] falta de um número 
suficiente de empresários com a visão de longo prazo e atitude agressiva e 
progressiva.139 

                                                 
136 VIDAL, José Walter Bautista. Tópicos sobre a integração do sistema de ciência e tecnologia com o sistema 

produtivo. Relatório técnico, 1972. p.. 4. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. T.4.8.015). 
137 Ibid., p. 3. 
138 Ibid., p. 3. 
139 Ibid., p. 3. 
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Além de identificar três categorias de empresas – estrangeiras e multinacionais; 

empresas privadas nacionais; empresas estatais e de economia mista –, ele indicava o 

surgimento, naquela época, de uma quarta categoria de empresa, “de capital majoritário 

nacional com participação estrangeira”140. Para ele, a “participação estrangeira decorre da 

necessidade de tecnologia inexistente no país”141. Sua análise se deteve nas empresas 

nacionais, privadas e estatais pelas “implicações diretas na demanda e produção tecnológica 

autóctone”142: 

O sistema industrial brasileiro ainda não foi induzido a compreender, por 
razões de escala e da própria estrutura industrial, do papel do 
desenvolvimento tecnológico no aumento da produtividade de trabalho. [...] 
A compreensão desse fenômeno é claro nos Estados Unidos que, no período 
de 1930-1965, aumentou de 20 vezes o número de cientistas e engenheiros 
trabalhando nas indústrias quando, no mesmo período, o aumento desses 
profissionais nos setores do Governo foi de 10, sendo de 3 o fator de 
aumento no sistema educacional.143 

Ele ressalta a importância dos institutos de pesquisas no suprimento de tecnologia 

necessária ao desenvolvimento industrial, mas reconhecia alguns pontos frágeis em suas 

gestões, como “[...] grande dificuldades para recrutamento ou treinamento de pessoal de alto 

nível, principalmente pela inadequada estrutura salarial; desconhecimento das estruturas de 

mercados”144. Ele destaca que o desenvolvimento industrial brasileiro na época estava sendo 

realizado para: 

[...] superar a fase de substituição de importações e pelo crescimento e 
estímulo às exportações [...] competir no mercado internacional, uma intensa 
demanda tecnológica [...] Este aumento previsto de demanda tecnológica 
coincide com a alta prioridade que o Governo brasileiro vem dando à ciência 
e tecnologia [...] e se constituirá em documento de orientação e coordenação 
dos programas nacionais.145 

                                                 
140 VIDAL, José Walter Bautista. Tópicos sobre a integração do sistema de ciência e tecnologia com o sistema 

produtivo. Relatório técnico, 1972. p.. 4. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. T.4.8.015). 
141 Ibid., p. 4. 
142 Ibid., p. 3. 
143 Ibid., p. 3. 
144 Ibid., p.. 5. 
145 Ibid., p. 7. 
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Buscava-se, nos anos de 1970, criar uma infraestrutura científica e tecnológica para a 

superação do modelo anterior de desenvolvimento. Mas, o modelo de ciência e tecnologia 

proposto parece não ter sido implementado na forma original, levando o presidente do CNPq, 

em discurso proferido na Escola Superior de Guerra (ESG), a apresentar uma questão sobre o 

desenvolvimento econômico do Brasil: “O desenvolvimento era factível ou não sem uma base 

sólida em ciência e tecnologia?”146 Para ele, 

[...] país algum se pode dar ao luxo de desprezar a experiência de um povo, 
que é um patrimônio da humanidade. Não se faz ciência nem se implanta 
tecnologia aos arrancos, em esforços isolados. Ciência e Tecnologia são um 
processo contínuo e coletivo a que se vai acrescentando uma pedra e 
erigindo novo andaime.  Mas é preciso acompanhar o ritmo de edificação 
com a consciência de sermos pedreiros, isto é, de estarmos colocando nossas 
próprias pedras segundo uma técnica de argamassa por nós inventada. Do 
contrário, estaremos condenados à condição de serventes. Não há país 
desenvolvido sem ciência e tecnologia nacionais.147 

A crença na ciência universal não o impedia de apontar a necessidade de um modelo 

nacional de ciência e tecnologia que rompesse com a dependência externa e com o que ele via 

como “escravização tecnológica ao estrangeiro e, portanto, dependência quase que por inteiro 

de decisões adotadas no exterior”148. Entretanto, ele via como fator negativo o discurso de se 

“[...] fechar as portas a certos conhecimentos e técnicas, [...] pelo fato de terem sido 

desenvolvidos no exterior [...]”149. Tratava-se, então, de negar o que para os setores se 

                                                 
146 Discurso proferido, provavelmente, em 1974, pelo presidente do CNPq, Arthur Mascarenhas Façanha, na 

Escola Superior de Guerra. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. T.4.8.016). Entre 1964 e 1970, Antonio 
Moreira Couceiro presidia o CNPq. O presidente da República, Humberto de Alencar Castello Branco, 
governava por meio de Junta Militar formada por Arthur da Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. Entre 
1970 e 1974, o CNPq passou a ser presidido por Arthur Mascarenhas Façanha, sendo substituído no cargo, 
interinamente, por Manoel Frota Moreira (o presidente da República era Emílio Garrastazu Médici). Entre 
1974 e 1979, José Dion de Melo Teles passou a ser o novo presidente do CNPq e o presidente da República, 
Ernesto Geisel. De 1979 a 1985, durante o governo do presidente da República João Batista Figueiredo, o 
CNPq teve dois presidentes: Maurício Matos Peixoto, no período de 1979 a 1980, e Lynaldo Cavalcanti de 
Albuquerque, no período de 1980 a 1985. Ver: MOTOYAMA, Shozo (Org.). 50 anos do CNPq contados 
pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. 

147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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apresentava como nacionalismo “extremado, o que só faria retardar o nosso processo de 

crescimento”150. 

Segundo ele, “em ciência e tecnologia, o nacionalismo que se aconselha é o positivo, 

mercê de quais conhecimentos científicos e técnicas possam ser criados e recriados 

localmente de acordo com as necessidades e as características nacionais”151. Análises são 

feitas para tentar integrar o crescimento econômico a partir de planejamento, visando à 

criação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, fortalecendo o setor. 

Porém, a leitura da documentação pesquisada nos induz a pensar o contrário das 

análises apresentadas pelos técnicos das agências do Estado, pois a expansão da C&T não 

atendeu às expectativas das sociedades civis representadas na SBPC: 

A SBF [Sociedade Brasileira de Física] propõe à SBPC que a mesma, em 
seu nome e no das outras sociedades especializadas que assim o desejarem, 
dirija-se às autoridades federais para alertá-las sobre a crescente preocupação 
de grande número de cientistas brasileiros face à maneira pela qual está 
sendo conduzido o problema de financiamentos à pesquisa científica e à pós-
graduação no país. 

Com a reformulação dos programas e metas por parte de algumas das mais 
importantes agências financiadoras da pesquisa científica em nosso país, tais 
como o BNDE e a FINEP e com a indefinição que cerca o futuro de outras 
como o CNPq e a CAPES, numerosas instituições de ensino de pós-
graduação e de pesquisa passaram a viver em um regime de instabilidade 
com gravíssimas repercussões para a sua produtividade e, de uma maneira 
geral, para o desempenho de suas atividades.152 

A carta encaminhada pelo presidente da SBPC, Oscar Sala, a Reis Velloso, apontava a 

preocupação dos membros dessa sociedade quanto à formulação de assistência financeira à 

pesquisa, alertando para “os aspectos específicos da pesquisa básica em relação à pesquisa 

aplicada e tecnológica, bem como os critérios diferenciados para atender essa 

                                                 
150 Discurso proferido, provavelmente, em 1974, pelo presidente do CNPq, Arthur Mascarenhas Façanha, na 

Escola Superior de Guerra. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. T.4.8.016). 
151 Ibid. 
152 Memorial anexo à carta SBPC-395/Dir. do professor Oscar Sala, presidente da SBPC, ao ministro do 

Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso, encaminhando a solicitação dos cientistas brasileiros sobre 
financiamento à pesquisa científica e à pós-graduação. São Paulo, 19.09.1974. Arquivo CNPq/Acervo 
MAST (CNPq.T.2.3.008). 
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especificidade”153. As reformulações empreendidas pelo governo militar para essa área 

modificavam a “forma de financiamento à pesquisa na base de projetos específicos”,154 não 

agradando aos membros da SBPC porque atendiam às pesquisas aplicadas. 

Consideramos que esse tipo de financiamento é, em geral, incompatível com 
as atividades de pesquisa fundamental e de pós-graduação. A justificativa 
mais comumente apresentada para a formulação da assistência financeira à 
pesquisa pela via de contratos específicos é de que a pesquisa aplicada e 
sobretudo a tecnológica é que devem ser atendidas em caráter de alta 
prioridade.155 

Eles enfatizavam a “flagrante ausência de pessoal suficientemente numeroso e 

qualificado para levar avante as tarefas pretendidas”156 para o planejamento de C&T, 

considerando prioritária “a formação do pessoal do melhor nível, o que só será conseguido, e 

nunca a curto prazo, através dos cursos de pós-graduação e do aprendizado da pesquisa 

científica”157. Esse documento já indicava os estudos por parte do governo para reformulação 

do sistema de C&T e sugeria o Ministério da Educação e Cultura e o CNPq, “a fim de que não 

se agrave a situação enquanto são procuradas formulações definitivas para o atendimento à 

pós-graduação e à pesquisa científica em nosso país”158. 

José Pelúcio Ferreira apontava a preocupação da SBF encampada pela SBPC quanto à 

mudança de orientação do BNDE em relação ao FUNTEC, sugerindo que houve interpretação 

errônea da informação veiculada, que destacava que “[...] o BNDE deixaria, 

progressivamente, de financiar cursos de pós-graduação, como tal. Optaria, ao contrário, pelo 

                                                 
153 Carta SBPC-395/Dir. do professor Oscar Sala, presidente da SBPC, ao ministro do Planejamento, João Paulo 

dos Reis Velloso, encaminhando a solicitação de cientistas brasileiros sobre financiamento à pesquisa 
científica e à pós-graduação. São Paulo, 19.09.1974. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq.T.2.3.008). 

154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
157 Memorial anexo à carta SBPC-395/Dir. do professor Oscar Sala, presidente da SBPC, ao ministro do 

Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso, encaminhando a solicitação dos cientistas brasileiros sobre 
financiamento à pesquisa científica e à pós-graduação. São Paulo, 19.09.1974. Arquivo CNPq/Acervo 
MAST (CNPq.T.2.3.008). 

158 Ibid. 
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financiamento de projetos específicos de pesquisas que se realizassem no âmbito dos 

programas de pós-graduação”159. 

Para ele, o BNDE não se afastara da pós-graduação; pelo contrário, destinaria às 

instituições ou à própria universidade onde se realizam cursos de pós-graduação 

“responsabilidade pelo financiamento de um orçamento básico desses cursos”160. Toda a 

argumentação de Pelúcio objetiva reforçar que a reformulação do Sistema de Ciência e 

Tecnologia atenderia às demandas na área: 

[...] como Secretaria Executiva do FNDCT, a FINEP acompanha 
atentamente a evolução do problema de financiamento dos cursos de pós-
graduação, tem havido inclusive negociações com o BNDE de modo a 
absorver parte do orçamento dos cursos de pós-graduação de matemática que 
estão sendo diretamente amparados pelo FNDCT, via FINEP, enquanto que 
o BNDE assumiu o encargo de financiar os programas relacionados com o 
desenvolvimento de informática e centros universitários de processamento 
de dados. 

[...] a FINEP e a Direção do FUNTEC mantêm estreito contato com o 
Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação e 
Cultura, tendo em vista, entre outras coisas, a elaboração do Plano Nacional 
de Pós-Graduação. Esses contatos têm sido frutíferos e têm demonstrado a 
possibilidade de que boa parte do orçamento de cursos de pós-graduação, ao 
menos no âmbito das universidades federais, poderá ser amparada com 
recursos do sistema [...] Os entendimentos entre FINEP/FUNTEC/DAU 
prosseguem e deverão se tornar rotina daqui para o futuro. Com isto, mais 
uma vez, se verifica que a preocupação com o financiamento da pós-
graduação e da pesquisa fundamental a ela associada não tem cabimento e 
não justifica as preocupações dos membros da SBF.161 (grifo nosso) 

O Sistema de Ciência e Tecnologia, para José Pelúcio Ferreira, era perfeito porque 

ampliava a pós-graduação. Entretanto, ele não vislumbrou que isso não garantia a autonomia 

intelectual das pesquisas, que permaneciam atreladas às necessidades das indústrias. Nesse 

jogo, os cientistas foram pouco a pouco afastados do poder de decisão nessa área, perdendo a 

autonomia científica. 

                                                 
159 Nota de José Pelúcio Ferreira dirigida ao ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso, 

comentando a Carta SBPC-395/Dir. do professor Oscar Sala, presidente da SBPC, bem como o Memorial da 
SBF anexo à carta. Brasília, 26 de setembro de 1974. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq.T.2.3.008). 

160 Ibid. 
161 Ibid. 
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1.3.3 Em busca de investimento 

Em 9 de maio de 1975, por ocasião do jantar oferecido pela Câmara Brasileiro-

Americana de Nova York, para 800 “personalidades”162, Reis Velloso foi condecorado 

“Homem do Ano”163. Em seu discurso, ele procedeu a uma análise do desenvolvimento 

brasileiro, dando ênfase a duas características distintas para o seu estágio naquela época, 

destacando “[...] o clima para o investimento privado, tanto doméstico como internacional que 

continua muito favorável; e a urgência do desafio social em um país predominantemente 

jovem e urbanizado”164. Velloso destacava ser possível, no Brasil daquele período, “testar se 

pode um país subdesenvolvido alcançar o desenvolvimento através do regime de economia de 

mercado, sem nacionalismo exacerbado e sem presença avassaladora do Estado”165. Ou seja, 

era a afirmação de que a tendência daquele momento era o retorno à economia liberal, onde o 

mercado se autorregulava. 

Reis Velloso chefiou várias missões, cujo objetivo era abrir frente de negócios com 

empresários brasileiros e estrangeiros. Foi assim com a missão Empresarial Brasileira aos 

Estados Unidos, com o objetivo de “abrir novas frentes de comércio entre os dois países – o 

sudeste e o sudoeste americano e expandir as já existentes na Costa Oeste”166. 

A respeito do Seminário sobre Investimentos no Brasil, realizado em Salzburg 

(Áustria), Reis Velloso dava a ideia de que, no Brasil, o mercado se autorregulava e que o 

governo apenas apoiava as decisões do empresariado: 

                                                 
162 PLANEJAMENTO P&D DESENVOLVIMENTO. A política nuclear brasileira. Rio de Janeiro, ano 3, n. 25, 

p. 14, 1975. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq.I 275). 
163 Ibid., p. 14. 
164 Ibid., p. 14. 
165 Ibid., p. 14. 
166 PLANEJAMENTO P&D DESENVOLVIMENTO. Pronunciamento do ministro João Paulo dos Reis Velloso 

na Confederação Nacional da Indústria. Rio de Janeiro, ano 3, n. 25, p. 15, 1975. Arquivo CNPq/Acervo 
MAST (CNPq.I.275). 
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[...] um dos aspectos mais importantes do Seminário é o de que se trata 
realmente de uma realização empresarial. Foi o empresário brasileiro quem o 
concebeu, quem o planejou e quem vai realizá-lo. Os homens do Governo 
estarão lá como atores, mas não como produtores nem como autores. Eles 
vão apenas levar sua palavra de apoio, de definição de políticas.167 

Em seu pronunciamento, Velloso destacava dois aspectos do seminário: 

[...] de um lado, o sentido de complementação entre a economia europeia, 
aquelas economias que estarão mais presentes no Seminário, em termos de 
que o Brasil é um país de recursos naturais a serem desenvolvidos, 
disponibilidades de recursos minerais e assim por diante; estamos apenas 
começando a arranhar as disponibilidades de recursos naturais do Brasil.168 

Esta foi a justificativa dada por Reis Velloso em seu pronunciamento na Confederação 

Nacional da Indústria, onde expôs aos empresários industriais a “preocupação do governo 

Geisel de ativar a economia do país e acelerar a taxa de crescimento sem recorrer, 

impulsivamente, às exportações”.169 

[...] o Brasil aguentou razoavelmente bem até hoje no meio dessa crise 
mundial. Nós tivemos um duro ano de 1974, um duro começo de 75. Na hora 
exatamente em que há indícios de que a situação mundial começa a melhorar 
é extremamente importante que nós mantenhamos a calma, o espírito de 
cooperação, objetividade suficientes para preservar esse dinamismo que a 
economia brasileira tem apresentado, mesmo em situações de crise 
internacional.170 

Reportando-se à crise do petróleo, questionava: 

[...] qual era a essência do problema com que o Brasil se defrontava, quando 
houve a crise do petróleo? Nós tivemos que enfrentar simultaneamente 
quatro obstáculos: o problema do preço do petróleo em si, um aumento de 
700 a 800 milhões para 3 bilhões de dólares, de um ano para o outro nas 
importações; um aumento de preços de matérias-primas importantes para 
nós; o aumento de quantidade que nós importamos dessas matérias-primas, 
devido ao fato de que nós estávamos com a economia superaquecida e 
havíamos alcançado praticamente a plena utilização de capacidade de todos 
os ramos industriais e a aceleração da inflação devido a razões de ordem 
interna e ordem externa.171 

                                                 
167 PLANEJAMENTO P&D DESENVOLVIMENTO. Pronunciamento do ministro João Paulo dos Reis Velloso 

na Confederação Nacional da Indústria. Rio de Janeiro, ano 3, n. 25, p. 15, 1975. Arquivo CNPq/Acervo 
MAST (CNPq.I.275). 

168 Ibid., p. 15. 
169 Ibid., p. 15. 
170 Ibid., p. 15. 
171 Ibid., p. 15. 



78 
 

 
 

Velloso finalizou seu pronunciamento ressaltando o lugar dos países em 

desenvolvimento naquele período conturbado, que estavam passando por um 

[...] importante teste: o de saber se, num mundo caracterizado por implacável 
competição econômica e tecnológica dos países já industrializados, se há 
lugar para nações emergentes [...] o que os países subdesenvolvidos temem, 
acima de tudo, é a falta de oportunidade, resultante das reações dos países 
desenvolvidos, de protegerem seus mercados, mesmo em setores já 
desprovidos de poder de competição, sempre que qualquer nuvem se forma, 
no panorama nacional ou internacional.172 

O desenvolvimento econômico, sob essa visão, implicava abrir o país ao capital 

internacional e ao uso dos recursos minerais, cabendo ao Estado apenas o papel de agenciador 

nas negociações, causando uma sensação de dèjá vu, porém, com nova roupagem. 

Todas as instituições de fomento estavam subordinadas à Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República, sob a direção do ministro Reis Velloso, onde era traçado o 

planejamento para o Brasil, mediante estudos realizados, seguidos de propostas a serem 

aplicadas nas áreas analisadas. Essas ações conjuntas permitiram mapear áreas nos setores 

público e privado que necessitavam de investimento para crescimento, mas também serviram 

para esvaziar o poder que os cientistas detinham no CNPq: 

Numa época em que jornais trazem diariamente listas de candidatos a 
ministros do governo Figueiredo, pode parecer pouco importante lembrar 
que o Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq, atualmente rebatizado, [...] 
também deverá ter um novo presidente, caso o atual não seja reconduzido no 
cargo. Este Conselho foi diretamente subordinado à Presidência da 
República desde 1951 [...] até o início do Governo Geisel, quando passou à 
esfera da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Presidência da 
República, perdendo o seu titular status nesta passagem. Isto foi 
acompanhado pela escolha de um presidente que não pertencia às fileiras dos 
cientistas nacionais. É realmente discutível se um cientista (ou ex-cientista) é 
a pessoa melhor indicada para ocupar tal cargo. E, o posto já foi ocupado no 
passado com sucesso por um almirante e por um general [...] O que ocorreu, 
aliás, com o CNPq em 1975, foi realmente peculiar, o órgão teve, em 
princípio, suas atribuições ampliadas [...]. 

[...] 

                                                 
172 PLANEJAMENTO P&D DESENVOLVIMENTO. Pronunciamento do ministro João Paulo dos Reis Velloso 

na Confederação Nacional da Indústria. Rio de Janeiro, ano 3, n. 25, p. 15, 1975. Arquivo CNPq/Acervo 
MAST (CNPq.I.275). 
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[...] o sucesso do CNPq, nestas novas áreas, acabou por prejudicar a tarefa 
mais modesta, porém, fundamental de fomento à ciência e tecnologia [...] o 
fato de que o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), principal fonte de recursos para as pesquisas 
científicas e tecnológicas, não está sob a administração do Conselho 
Nacional de Pesquisas, mas de um outro órgão do Ministro do Planejamento 
denominado Finep – Financiadora de Estudos e Projetos – bastante 
semelhante ao BNDE na sua operação e que não dispõe da assessoria 
científica que o CNPq possui. [...] esperamos que o Presidente Figueiredo 
enfrente o problema pela base resolvendo primeiro o problema institucional 
e depois os das pessoas. Levar o Conselho Nacional de Pesquisas de volta à 
Presidência da República, restituindo-lhe o status que merece e dando a ele o 
poder de dispor das verbas destinadas à ciência e à tecnologia do país [...].173 

A ciência e a tecnologia, apesar de veiculadas como carros-chefe do Governo Militar, 

têm seu prestígio ameaçado quando o CNPq passou para a estrutura da Secretaria de 

Planejamento, tendo de dividir prestígio com outras agências do governo. Segundo Ana 

Fernandes, a participação da área de Humanas na SBPC começou a desconstruir a hegemonia 

de neutralidade da ciência e movimentou essa categoria para garantir a participação dos 

cientistas no processo de mudança que já estava sendo arranjada para o fim da ditadura 

militar.174 No momento de distensão do regime autoritário, o Governo Militar passou a 

contemplar, em seu projeto, a integração das ações de suas agências, de forma a permitir um 

sistema integrado que se tornaria modelo a ser seguido pelos estados e municípios da União, 

mapeando a cultura, para poder conhecer e dominar. 

                                                 
173 GOLDEMBERG, José. O CNPq e o novo governo. Estado de São Paulo, São Paulo, 7 de jan. 1979. Arquivo 

MAST (012.03.249). 
174 FERNANDES, Ana Maria. A construção da ciência no Brasil e a SBPC. Brasília: EDUnB; Brasília: 

ANPOCS: CNPq, 1990. 



 
 

 
 

2 ESTADO E PRESERVAÇÃO: A CULTURA EM OBSERVAÇÃO  

[...] Apesar da ditadura da direita há relativa hegemonia cultural da esquerda no 
país. Pode ser vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas 
estreias teatrais, incrivelmente festivas e febris, às vezes ameaçadas de invasão 
policial, na movimentação estudantil [...], nos santuários da cultura burguesa a 
esquerda dá o tom. [...]. 

[...] Os intelectuais são de esquerda, e as matérias que preparam de um lado para 
as comissões do governo ou do grande capital, e do outro para as rádios, 
televisões e os jornais do país, não são. [...].175 

Roberto Schwarz afirma que, entre 1964 e 1968, no Governo Castelo Branco (1964-

1967), a circulação teórica ou artística do ideário esquerdista não fora interrompida e que, em 

área restrita, a cultura ideológica de esquerda florescia extraordinariamente, demonstrando que a 

área cultural não era homogênea, mas permeada por outras formas de vivenciar e interpretar o 

mundo social. 

Essa geração, que viveu a ideia de construir uma nação e de formar uma identidade 

nacional, percebia que havia outras camadas sociais marginalizadas que precisavam ser inseridas 

nesse processo de construção de uma identidade e viam a música, o cinema, o teatro e a literatura 

como os campos possíveis de construção de uma ideologia contrária ao modelo econômico que 

estava em curso no período. 

Porém, a partir de dezembro de 1968, com o crescimento e o fortalecimento dos 

movimentos sociais manifestados nas produções culturais, o Governo Militar passa a investir 

nessa área e esse quadro começou a mudar – mas não a paralisar.176 

                                                 
175 SCHWARZ, Roberto. Cultura e política. São Paulo: Paz e Terra, 2009. p. 8. Disponível em: 

<http://tropicalia.com.br/eubioticamente-atraidos/visoes-brasileiras/cultura-e-politica>. 
176 RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV. Rio de Janeiro: 

Record, 2000. Esse autor analisa os movimentos de esquerda a partir da década de 1960 que atuavam nos 
projetos culturais, em uma abordagem de consciência crítica de cada sujeito da história. 
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Muitos estavam “insatisfeitos com a restrita participação a que foram relegados no 

processo de reformulação, implantação e repartição dos benefícios das políticas públicas. [...] a 

contrapartida é a busca por políticas socialmente mais abrangentes e operacionalmente mais 

eficazes”177. 

Por exemplo, a área de Arquivologia178, nesse período, não contava com o 

reconhecimento do Estado como disciplina, por isso, os profissionais dessa área se organizaram 

enquanto categoria por meio da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB)179, criada em 

1971, organizando o seu primeiro congresso nacional, “em defesa de um patrimônio em vias de 

desaparecer, em prol de um desenvolvimento cada vez mais acentuado do País”180. 

Para eles, esse evento foi a oportunidade de diálogo, “lutando [...] no campo esquecido e 

desamparado da arquivística [...]” 181. Pleiteavam “apenas um lugar ao sol”182 e reforçavam ser 

por uma “causa justa, necessária. Esquecida. Deturpada”183. Eles sabiam que a OEA e a 

UNESCO, no início da década de 1970, demonstraram interesse em formular um “programa de 

                                                 
177 FALCÃO, Joaquim Arruda. Política cultural e democracia: a preservação do patrimônio histórico e artístico 

nacional. In: MICELI, Sergio (Org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984. p. 30. 
178 Nessa década, não havia a carreira de arquivista de nível superior. Um dos pontos discutidos no Congresso foi a 

formação do curso superior de Arquivologia. 
179 Entre 15 e 20 de outubro de 1972, ocorreu no Rio de Janeiro o I Congresso Brasileiro de Arquivologia, 

organizado pela Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), que contou com a participação de 1.300 
profissionais das mais diversas áreas de atuação (administradores, bibliotecários, museólogos, historiadores, 
professores, médicos e estudantes). Esse evento foi patrocinado pelo Arquivo Nacional, pela Unidade de 
Planejamento, Avaliação, Pesquisa e Programas Especiais (PAPPE), órgão subordinado ao Ministério da Saúde. 
Contou, também, com o apoio da Seção Antiquário de “O GLOBO”. Os temas abordados no congresso foram: o 
ensino superior de Arquivologia; conservação e restauração de documentos, coleções e arquivos particulares, 
além de experiências de profissionais no uso dos arquivos e de sua avaliação. Ressalte-se a palestra do 
pesquisador brasilianista Stanley E. Hilton, que analisou o distanciamento dos historiadores do Brasil com as 
questões contemporâneas. Ver: HILTON, Stanley E. O estudo da história contemporânea. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, 1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos 
Arquivistas Brasileiros, 1972. p. 20. 

180 ESPOSEL, José Pedro Pinto. Palavras do presidente da AAB. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ARQUIVOLOGIA, 1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 
1972. p. 20. 

181 FERRANTE, Mbá de. Discurso em nome dos congressistas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ARQUIVOLOGIA, 1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 
1972. p. 23. 

182 Ibid., p. 23. 
183 ESPOSEL, op. cit., p. 20. 
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incentivo e melhoria dos arquivos brasileiros”184, fazendo com que essa categoria profissional 

reivindicasse para a área a aplicação da verba a ser financiada: 

[...] os organismos internacionais, do continente e mundial, a Organização dos 
Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura, tenham decidido articular-se num programa de 
desenvolvimento dos arquivos latino-americanos.185 

O Governo Militar, na tentativa de abafar as reivindicações dos movimentos sociais não 

contemplados com o seu projeto de desenvolvimento, também cumpria os acordos formulados 

pelas agências internacionais, que direcionavam seus auxílios para as áreas de seu próprio 

interesse. 

O atual estágio de desenvolvimento brasileiro não pode dispensar a fixação de 
objetivos culturais bem delineados. O desenvolvimento não é um fato de 
natureza puramente econômica. Ao contrário, possui uma dimensão cultural que, 
não respeitada, compromete o conjunto. [...] É preciso que todos se beneficiem 
dos resultados alcançados. E para esse feito é necessário que todos, igualmente, 
participem da cultura nacional.186 

Na segunda metade dos anos de 1970, crescem as manifestações sociais contra a política 

econômica do país, pois nem todas as classes sociais se beneficiaram desse processo. A área 

cultural estava em plena expansão e representava o campo pelo qual parcela dessas classes 

poderiam se beneficiar com o fortalecimento desse mercado cultural, que precisava de recursos 

humanos qualificados para atender a sua renovação. Afinal, a circulação teórica ou artística do 

ideário esquerdista continuou permeando as ações culturais. Os programas formulados para a área 

cultural com novos e velhos agentes garantiriam uma fissura no campo cultural e o consequente 

                                                 
184 ESPOSEL, José Pedro Pinto. Discurso do presidente da AAB. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ARQUIVOLOGIA, 1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 
1972. p. 21. 

185 LIMA, Raul. Discurso do diretor do Arquivo Nacional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, 
1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 1972. p. 25.  

186 Política Nacional de Cultura, 1977, citado por VALENTE, Maria Esther. Museus de ciências e tecnologia no 
Brasil: uma história da museologia entre as décadas de 1950-1970. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2008. p. 192. 
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alargamento e renovação de seu capital intelectual, com novos sujeitos sendo postos em 

evidência. 

Entre 1969 e 1973, foi criado, no Ministério da Educação e Cultura (MEC), sob a gestão 

do ministro Jarbas Passarinho, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, voltado 

para atender, além da educação, diversas outras áreas da cultura (teatro, dança, literatura, 

patrimônio, artes plásticas etc.), de forma a preencher a carência de recursos humanos nessa área. 

Observou-se, então, uma “expansão descomunal do ensino superior e por outras medidas na 

frente educacional do que por empreendimentos inovadores na área cultural”187. Sugerimos que a 

alocação de verba pública destinada especificamente para fomentar a área da cultura na década de 

1970 pode ser analisada como tentativa de o Governo Militar amortizar o questionamento sobre a 

sua legitimidade. Este, ao mesmo tempo em que fazia “arranjos” com certos grupos sociais, 

endurecia sua conduta com outros considerados mais radicais por não concordarem com tais 

arranjos. 

Na área cultural é certo que, com esses investimentos, o Governo Militar esperava, em 

troca, a realização de produtos culturais que reforçassem os valores patrióticos, as figuras 

heroicas de nossa história. Alguns exemplos dessa política são observados nos livros didáticos e 

na organização de acervos de museus históricos, como também na produção artística, na criação 

da Empresa Brasileira de Filmes (EMBRAFILME), com financiamento de filmes com temas 

históricos. 

                                                 
187 MICELI, Sergio (Org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984. p. 56. 
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Entretanto, mesmo nessas áreas a desobediência civil operava, como se observa em um 

dos filmes do cineasta Joaquim Pedro de Andrade188 (Os Inconfidentes, 1972), que foge 

completamente aos padrões estéticos de uma narrativa histórica tradicional e factual do que 

poderia ser a Inconfidência Mineira. 

Segundo Wolney Vianna Malafaya189, esse filme fugiu ao padrão estipulado pelo 

Programa do Ministério da Educação e Cultura de apoio às produções cinematográficas com 

caráter histórico, ao abordar a Inconfidência Mineira pela ótica dos conjurados. O diretor leva o 

público a refletir o papel do intelectual em uma conjuntura repressiva, sob a concepção de 

história que se quer manter, contrapondo-se ao filme “Independência ou Morte” (1972), de Carlos 

Coimbra, com produção de Oswaldo Massaini, que, mesmo não recebendo apoio da 

EMBRAFILME, opta por um filme alinhado à proposta governamental, a fim de receber um 

refrigério nas avaliações futuras de suas produções. Segundo Carlos Eduardo Pinto, essa obra foi 

considerada “representante legítima da visão oficial sobre a história do Brasil, tendo inclusive 

recebido elogio do então presidente da República, Emílio G. Médici”190. 

                                                 
188 Filho de Graciena Prates e do fundador do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rodrigo Mello e 

Franco de Andrade, em sua casa, onde o pai mantinha escritório de trabalho, convivia com intelectuais como 
Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Morais, Manuel Bandeira, Gilberto 
Freire, entre outros, que, direta ou indiretamente, ajudaram a formar o seu modo de pensar e agir.  

189 MALAFAIA, Wolney Vianna. Joaquim Pedro de Andrade: modernismo e cinema novo. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/jornadadiscente/trabalhos/mesa_2_monica_Kornis_wolney_vianna.pdf>. Ver, também: 
PINTO, Carlos Eduardo. A história numa sala escura... a construção da memória nacional através de filmes 
históricos durante a ditadura militar. 2 jul. 2009. Disponível em: 
<http://www.historia.uff.br/cantareira/novacantareira/artigo/edição7/artigo.3.pdf>.  

190 PINTO, Carlos Eduardo, op. cit. 
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A música também foi uma forma de manifestar o descontentamento social com a política 

repressiva do país, mas nem sempre esses movimentos possuíam a bandeira de algum partido, 

como, por exemplo, Chico Buarque, com suas composições poéticas, mas, ao mesmo tempo, 

críticas – livre de ideologia, ele mostrava, por metáforas, o absurdo da ditadura militar.191 

Na área científica, a SBPC, por meio de seu presidente, José Reis, formulava críticas 

indiretas ao I Plano Nacional de Desenvolvimento para o período 1972-1974, que dava ênfase à 

tecnologia em detrimento da ciência básica, o que lhe ocasionou perda de prestígio junto ao 

CNPq e consequente corte nos orçamentos das pesquisas. Esta se constituiu na principal crítica da 

SBPC em relação ao Governo Militar e é nessa linha que esses cientistas defenderão suas ideias. 

Eles perceberam que, entre o discurso e a prática, havia um hiato que fora preenchido pelo 

fortalecimento da tecnologia em detrimento da ciência pura, levando-os a travarem um embate 

com o Governo Militar, o qual, apesar de apontar a importância da ciência, dava ênfase e 

fortalecia a tecnologia, devido ao fluxo de entrada de capitais externos que garantia a estrutura 

produtiva do Brasil. Entretanto, tal posicionamento do governo foi responsável pelo crescente 

endividamento externo, pois, “a situação internacional até então favorável, em capitais 

excedentes e ávidos de colocação a juros baixos, se inverte e então observamos acelerado 

crescimento da dívida, autoalimentada pela ciranda financeira”192. 

O país viveu um longo tempo de alienação, com a economia estrangulada, dívida 

acelerada e inflação galopante. O movimento sindical estava desarticulado e os trabalhadores 

submetidos a um pesado controle nos locais de trabalho. Porém, 

                                                 
191 FONTES, Virginia. Reflexões im-pertinentes: história e capitalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Bom Texto, 

2005. p. 247-269. Nessas páginas a autora analisa a obra de Chico Buarque, refletindo sobre sua participação 
enquanto músico na crítica ao governo militar. 

192 PLANEJAMENTO P&D DESENVOLVIMENTO. Pronunciamento do ministro João Paulo dos Reis Velloso na 
Confederação Nacional da Indústria. Rio de Janeiro, ano 3, n. 25, p. 15, 1975. Arquivo CNPq/Acervo MAST 
(CNPq.I.275). 
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[...] a resistência operária não parou, expressando a atuação, geralmente 
clandestina ou semiclandestina. De militantes operários (da Pastoral Operária, 
oposições sindicais, organizações de esquerda) que se organizavam e atuavam 
principalmente nas fábricas e nos bairros dos grandes centros fabris.193 

As reuniões anuais da SBPC, a partir de 1973, passaram a receber estudantes que viam 

nesse espaço científico o lugar protegido para as críticas quanto ao modelo econômico e as 

políticas públicas adotadas. Entre 1976 e 1977, a SBPC ampliou o debate público em torno das 

questões da ciência e tecnologia no país, o que possibilitou a integração entre as ciências da 

natureza e as ciências humanas, tornando essa instituição mais politizada ao abrir esse espaço às 

discussões sociais. Segundo Ana Maria Fernandes, esse encontro do campo científico passou a 

ser o foro para a liberdade de expressão de cientistas de diferentes áreas, profissionais e 

estudantes.194 Portanto, era preciso entender os mecanismos de consagração da área científica, 

analisando os movimentos dos grupos na construção da ciência no país. 

2.1 Ciência em Observação: Projeto História da Ciência Contemporânea no Brasil 

Como sabemos, o Brasil tem várias décadas de experiência de criação e 
desenvolvimento de centros e linhas de trabalho científico, com graus variados 
de sucesso. Esta experiência é uma fonte inestimável de ensinamentos em 
relação aos esforços atuais de dar maior impulso ao desenvolvimento científico e 
tecnológico do país. Conhecê-la permite identificar erros a não serem repetidos e 
acertos a serem emulados; e propicia, ao mesmo tempo, um elo de continuidade 
entre passado e o futuro, que dá sentido de identidade e história às atividades 
presentes. No entanto, não existe praticamente nenhum registro sistemático desta 
experiência histórica, permanecendo sua maior parte na memória daqueles que 
dela participaram em seus momentos e lugares mais significativos. O objetivo 
deste projeto é recuperar esta experiência, tratando de sistematizá-la e entendê-la 
[...].195 

                                                 
193 HABERT, Nadine. A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar brasileira. São Paulo, 1992. p. 35. 
194 FERNANDES, Ana Maria. A construção da ciência no Brasil e a SBPC. Brasília: EDUnB; Brasília: ANPOCS: 

CNPq, 1990. 
195 Ofício FINEP/005417/76, de José Pelúcio Ferreira, presidente da FINEP, para o físico e professor Mário 

Schenberg. 12 ago. 1976. Arquivo Schwartzman/Acervo MAST. 
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De acordo com esse documento, a partir de 1976 a FINEP deu início à execução do 

Programa de Estudos sobre o Impacto da Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento Nacional, 

desenvolvido em parceria com o CNPq, que visava a mapear a história social da ciência no país 

dentro da temática “o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimento nacional”196. O 

economista e presidente dessa agência, José Pelúcio Ferreira, escreveu o ofício padrão que seria 

encaminhado aos cientistas que, de alguma forma, tivessem participado do processo de 

construção da área científica e tecnológica com a finalidade de apresentar o Projeto História da 

Ciência Contemporânea no Brasil. 

A FINEP assessorava o ministro-chefe da Secretaria de Planejamento197 na formulação de 

estratégias para o desenvolvimento de planos setoriais de ciência e tecnologia, “mesmo 

considerando as ações sendo desenvolvidas pelo Funtec, pelo CNPq, pela Capes e por outras 

agências federais e [...] como consequência dessas ações”198, percebia-se: 

[...] no final da década de 60, a carência de apoio a um sistema de pesquisas 
científicas e tecnológicas que refletisse as necessidades efetivas e potenciais da 
economia brasileira e que passasse a conduzir o processo de expansão de seu 
aparelho produtivo em sincronia com a revolução científica e tecnológica que se 
achava em curso.199 

Seguindo a tendência mundial, o Governo Militar, orientado por seus assessores, 

reconheceu a ciência e a tecnologia como estratégia de grande importância em seus planos de 

ação para o desenvolvimento econômico. À FINEP, em sintonia com outras agências do Estado 

brasileiro, cabia sistematizar informações sobre o desenvolvimento científico e tecnológico nas 

diversas regiões do país, como subsídio às ações do governo nessa área. Para isso, promoveu 

                                                 
196 Carta de Simon Schwartzman a Tjerk, em 19 de abril de 1978. p. 1. Arquivo Schwartzman/Acervo MAST. 
197 Com a posse de Emílio Garrastazu Médici, João Paulo dos Reis Velloso passa a ministro do Planejamento e 

convida José Pelúcio Ferreira para atuar como secretário executivo do FNDCT. 
198 FERRARI, Amílcar Figueira. José Pelúcio Ferreira e a pós-graduação no Brasil. Brasília: CAPES; Brasília: 

Paralelo 15, 2001. p. 69. 
199 Relatório de atividades da FINEP, 1973, citado por FERRARI, Amílcar Figueira, op. cit., p. 69. 
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intensa mobilização no meio científico, ao financiar a implantação de novos grupos de pesquisa, 

a criação de programas temáticos, a expansão da infraestrutura de C&T e a consolidação 

institucional da pesquisa e da pós-graduação. O quadro da FINEP, em 1971, contava com 30 

funcionários, “pouco familiarizados com os assuntos de ciência e tecnologia. Para tratar da 

análise de projetos propriamente dita, o presidente desse Fundo, José Pelúcio Ferreira, recorria ao 

aconselhamento externo, que foi coordenado por Acher Mosse”200. 

À medida que seus programas tomavam forma e existência, contratavam-se mais técnicos 

e consultores externos, chegando a fins de 1978 a ter 500 funcionários. Segundo Amílcar 

Ferreira, 

[...] na ausência de mecanismos institucionalizados, optou-se por reunir projetos 
analisados com parecer favorável em Exposições de Motivos, que o ministro de 
Estado levava à consideração do Presidente da República, cuja aprovação era 
necessária para conceder os financiamentos nela constantes.201 

Provavelmente, esse procedimento foi aplicado ao Programa de Estudos sobre o Impacto 

da Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento Nacional desenvolvido pela FINEP/CNPq. A 

Exposição de Motivos n. 202, de 29 de julho de 1975, autorizava a quantia de 

Cr$10.000.000,00202 do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 

administrado pela FINEP para o Programa de Pesquisa Histórica e Socioeconômica sobre o Papel 

da Ciência e da Tecnologia no Desenvolvimento Nacional, cabendo à FINEP a responsabilidade 

de executar a pesquisa. 

Para José Pelúcio Ferreira, “era necessário conhecer a experiência de criação e 

desenvolvimento de centros e linhas de trabalho científico para não repetir os mesmos erros e ao 

                                                 
200 FERRARI, Amílcar Figueira. José Pelúcio Ferreira e a pós-graduação no Brasil. Brasília: CAPES; Brasília: 

Paralelo 15, 2001. p. 71. Acher Mosse era doutor em engenharia e fora cedido pela COOPE. 
201 Ibid., p. 71. 
202 Em julho de 1975, o dólar equivalia a CZ$8,130,00. Disponível em: 

<http://www.ditizio.ecn.br/tabelas/dolar.html>. Acesso em: 13 ago. 2010. 
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mesmo tempo, para dar continuidade entre passado e o futuro”203. A intenção desse gestor 

público era criar mecanismos de recuperação de registros sobre o desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia que, em sua maior parte, encontravam-se “na memória daqueles que dela 

participaram em seus momentos e lugares mais significativos da experiência histórica”204. 

A FINEP formalizou esse programa com o CNPq representado, inicialmente, por Isaac 

Kerstenetzky, que participou das reuniões e discussões iniciais para definição dos trabalhos, 

“influenciando a direção do projeto”205. Posteriormente, Kerstenetzky foi substituído por Bruno 

Luiz da Silveira, do Setor de Estudos e Pesquisas da Superintendência de Planejamento, que 

passou a representar o CNPq na supervisão informal do programa, que contou com o apoio 

financeiro da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Nesse período, a OEA estava desenvolvendo estudo, por meio do seu Programa Regional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sobre o papel das instituições estrangeiras no 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional. Esse programa apoiava financeiramente o 

projeto de pesquisa latino-americano denominado “Aspectos Institucionais e Organizacionais da 

Política Científica e Tecnológica”, que também financiou, na Venezuela, o projeto coordenado 

por Marcel Roche do Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que investigava, em 

seu país, o “desenvolvimento da comunidade científica desde o passado até os dias atuais”206, 

bem como a realização de “outros projetos desenvolvidos na Europa e nos Estados-Unidos em 

torno dessa temática”207. No Brasil, o Programa FINEP/CNPq: 

                                                 
203 Ofício FINEP/005417/76, de José Pelúcio Ferreira, presidente da FINEP, para o físico e professor Mário 

Schenberg. 12 ago. 1976. Arquivo Schwartzman/Acervo MAST. 
204 Ibid. 
205 Ofício FINEP/001476/77, de Simon Schwartzman para Marcel Roche. Rio de Janeiro, 16 fev. 1977. Arquivo 

Schwartzman/Acervo MAST. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 



90 
 

 
 

[...] desde o início, se dividiu em três partes principais. Uma delas consistiu em 
apoiar projetos de outras instituições na área de documentação histórica, 
incluindo o CPDOC/FGV, a Universidade de Minas Gerais, a Universidade de 
Campinas, e outras. A outra consistiu na contratação de alguns trabalhos de 
pesquisa sobre temas ligados à história da ciência com pessoas fora da FINEP. A 
última consistiu no trabalho desenvolvido dentro da própria FINEP, que levou à 
constituição do GEDEC.208 

A leitura da documentação nos induz a supor que os resultados dessa pesquisa 

influenciaram o investimento do Governo Militar nas áreas com potencial de crescimento. 

O Programa de Estudos sobre o Impacto da Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento 

Nacional foi executado pelo Grupo de Estudos sobre o Desenvolvimento da Ciência (GEDEC) no 

âmbito da FINEP. Esse grupo foi coordenado por Simon Schwartzman, então professor do 

Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e pesquisador do Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), que iniciou sua 

pesquisa no primeiro bimestre de 1976, com o subprojeto ‘História da Ciência Contemporânea no 

Brasil’. 

Definia-se, assim, que a pesquisa seria baseada em análises de entrevistas 
detalhadas com cientistas brasileiros com passado institucional e acadêmico 
significativo, ficando de fora os escritores ou pesquisadores isolados desses 
grupos, bem como instituições que não tenham tido maior relevância como 
centro de pesquisa.209 

Para o trabalho de entrevistas, foi assinado, em 1o de abril de 1976, o convênio entre a 

Fundação Getúlio Vargas e a FINEP, prevendo a colaboração, por meio do CPDOC210, que, além 

das entrevistas, faria a manutenção de “cópias dos referidos documentos e registros que ficariam 

                                                 
208 Memorando de Simon Schwartzman a José Pelúcio Ferreira, em 13 de julho de 1978, recapitulando os objetivos e 

os resultados obtidos. Schwartzman também enviou cópia desse memorando a Mário Brockman Machado e 
Marcelo de Paiva Abreu. Arquivo Schwartzman/Acervo MAST. 

209 Memorando de Simon Schwartzman para José Pelúcio, detalhando a ideia de um núcleo de documentação 
permanente especializado sobre a história da ciência no Brasil. 4 nov. 1976. Arquivo Schwartzman/Acervo 
MAST. 

210 Vale ressaltar que o CPDOC foi criado em 1973. 
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no Arquivo de História Oral”211. Previa-se, também, a incorporação do CPDOC aos 

equipamentos comprados, ficando a contratação de recursos humanos por conta da FINEP, 

mediante solicitação da coordenação do projeto. 

A ideia de Schwartzman era criar condições físicas e de recursos humanos para formar um 

núcleo de documentação permanente de organização e preservação da documentação histórica, 

especializado sobre a história da ciência no Brasil. Ele sugere, assim, a criação desse núcleo na 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), através do CPDOC, como sendo a instituição capaz de manter a 

documentação adquirida a partir desse projeto. Esse convênio foi encerrado em julho de 1977, 

com a finalização das entrevistas. 

Em junho de 1977, a FINEP também firmou convênio com o IUPERJ, ligado à 

Universidade Candido Mendes, para desenvolvimento de uma linha de estudos e pesquisas sobre 

ciência, educação e sociedade, que ficaria sob a responsabilidade de Schwartzman, cedido à 

FINEP, permanecendo nessa agência até 1979212. A leitura da correspondência aponta a 

colaboração de outras instituições e universidades, como a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG)213 e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no projeto. 

Lembro-me que as discussões iniciais deixaram bastante claro que não se tratava 
de produzir um “produto” final, mas de criar as bases e o início de um trabalho. 
Ou de uma linha de trabalhos, até então inexistente no Brasil.214 

                                                 
211 Carta de Simon Schwartzman a Tjerk, em 19 de abril de 1978. p. 1. Arquivo Schwartzman/Acervo MAST. 
212 Percebe-se, assim, que Simon Schwartzman era o elo entre o CPDOC, o IUPERJ e a FINEP. 
213 José Murilo de Carvalho foi beneficiado com esse programa; ele desenvolveu a pesquisa sobre a Escola de Minas 

de Ouro Preto. 
214 Carta de Simon Schwartzman a Tjerk, op. cit., p. 2. 
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Observa-se, assim, que o projeto também visava a mapear as condições de cada área do 

conhecimento a ser investido, desmontado, criado ou reformulado, como ocorreu com as linhas 

de pesquisa e de trabalho que estavam sendo organizadas e estruturadas: a história da ciência, os 

centros de pesquisa e documentação e a preservação do patrimônio cultural. 

Vale ressaltar que, desde 1966, a Universidade de São Paulo (USP) oferecia a disciplina 

de História e Filosofia da Ciência, como “meio para melhorar o ensino em ciências e de 

aperfeiçoar o sentido crítico e metodológico em pesquisa”215. 

Motoyama, em entrevista ao “Jornal de História da Ciência de São Paulo”, fala-nos sobre 

o final da década de 1960 e a “ampla reforma universitária no país”216 que afetou a disciplina de 

História da Ciência da USP no segundo semestre de 1969: 

A história da Ciência [...] acabou dentro do Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas [...] todas as disciplinas com 
a denominação de História deveriam ir para o Departamento de História. [...] 
Entretanto [...] permitia nos primeiros tempos da sua implantação a transferência 
entre departamentos dos docentes insatisfeitos com a alocação inicial.217 

Shozo Motoyama aceitou permanecer no Departamento de História e, em conjunto com a 

professora Maria Amélia Mascarenhas Dantes, centrou esforços para “alcançar competência em 

história social da ciência”218, dirigindo um grupo de estudos que investigava, 

“preponderantemente, sobre a história e epistemologia da C&T do ponto de vista 

internacional”219. Em 1974, esse grupo tornou-se conhecido como Núcleo de História da C&T 

(NHCT)220. A entrada dos professores Simão Mathias e Milton Vargas “mudou o objeto principal 

                                                 
215 MOTOYAMA, Shozo. Entrevista. Jornal de História da Ciência, São Paulo, n. 1, p. 2, jan./mar. 2009. 
216 Ibid. 
217 Ibid., p. 2. 
218 Ibid., p. 3. 
219 Ibid., p. 3. 
220 Em 1974, o grupo contou com a participação do professor e químico Simão Mathias, do Instituto de Química da 

USP, e do professor Milton Vargas, catedrático de Mecânica dos Solos da Escola Polytécnica. 
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de investigação do Núcleo.221 Esses pesquisadores “achavam que deveria ser explorado o até 

então incipiente campo da história da pesquisa brasileira”222. A História da Ciência se 

apresentava como novo campo de trabalho a ser fortalecido no Brasil dos anos de 1970, 

principalmente porque: 

[...] a presença da ciência nas atividades do governo transformara-se em um fato 
corriqueiro, a despeito da sua difusão pelo planeta ser recente. Falava-se, em 
consequência, da política de C&T. Entretanto, pela sua novidade, pouca gente 
tinha competência nesse mister, sobretudo, em países em desenvolvimento.223 

Era o início de uma linha de trabalho no Brasil – a história da ciência – que, a partir do 

Programa de Estudos sobre o Impacto da Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento Nacional, 

desenvolvido pela FINEP/CNPq, passava a receber financiamento do governo brasileiro. 

O Projeto História da Ciência Contemporânea no Brasil, coordenado por Simon 

Schwartzman, foi formulado com base na sociologia e na metodologia das Ciências Humanas. A 

UNICAMP e o IUPERJ foram escolhidos para a formação de recursos humanos que auxiliaria a 

construção do que se pode considerar o “capital cultural” e o “habitus de classe”, na concepção 

bourdieusiana desses conceitos, dessa nova área de estudos e trabalho. 

Tjerk Franken, um dos participantes do Grupo de Estudos sobre o Desenvolvimento da 

Ciência (GEDEC), em seu projeto de mestrado, ressaltava as diferentes concepções e propostas 

de institucionalização da ciência, apontando, como resultado esperado de sua pesquisa, subsídios 

para uma discussão crítica sobre “o que foi tentado e alcançado [...], já que o processo de 

diferenciação e institucionalização se encontra em pleno andamento [...], para que não se repitam 

os mesmos equívocos do passado”224. 

                                                 
221 MOTOYAMA, Shozo. Entrevista. Jornal de História da Ciência, São Paulo, n. 1, p. 3, jan./mar. 2009. 
222 Ibid., p. 3. 
223 Ibid., p. 3. 
224 FRANKEN, Tjerk. Minuta de projeto. Entregue a José Pelúcio Ferreira. Arquivo Simon Schwartzman/Acervo 

MAST. 
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Sua justificativa nos faz supor que tais estudos subsidiavam a FINEP no mapeamento das 

condições de trabalho enfrentadas pelos cientistas, no desenvolvimento de suas áreas de atuação, 

permitindo, assim, a elaboração de políticas públicas, como os programas específicos para C&T 

que seriam financiados por essa agência. 

A presença do biocientista Harry M. Miller Jr., que trabalhara no Brasil durante muitos 

anos em programas de cooperação técnica e científica financiados pela Fundação Rockfeller, foi 

bastante comemorada por seus pares e os ‘beneficiados de sua atuação’ mostrariam 

[...] muitos dos frutos que resultou do que ele ajudou a plantar e tratar na fase 
inicial de muitos laboratórios [...] Sua participação pessoal foi decisiva na 
implantação de uma série de importantes programas de pesquisa científica no 
país, na área de genética, parasitologia e biologia médica em geral [...] O 
testemunho dele é sem dúvida um dos pontos chaves para o conhecimento do 
desenvolvimento científico no Brasil nos anos 40, 50 e 60 [...].225 

Para José Reis, esse estudo era “um velho sonho que, vejo, começa a realizar-se 

brilhantemente”226 

O físico e membro da Academia Brasileira de Ciências de São Paulo, Sérgio 

Mascarenhas, afirmou “estar a comunidade científica de São Paulo muito entusiasmada e 

esperançosa com o Projeto História da Ciência Social no Brasil”227. No relatório da entrevista, 

Tjerk Franken e Mário Machado destacavam a sugestão do entrevistado quanto à criação, no Rio 

de Janeiro, de um museu de ciência, a fim de estimular o jovem para a área científica: 

                                                 
225 Carta de Crodowaldo Pavan, chefe do Departamento de Biologia/Instituto de Biociências (IB/USP) a Simon 

Schwartzman. São Paulo, 9 ago. 1977. 
226 Carta de José Reis para Simon Schwartzman. Arquivo Schwartzman/Acervo MAST. 
227 Entrevista dos físicos Sérgio Mascarenhas e Bernard Gross a Tjerk Gus Franken e Mário Machado. Arquivo 

Schwartzman/Acervo MAST. 
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[...] o nó do desenvolvimento da ciência no Brasil [está] no ensino secundário, 
que desestimula os jovens para o raciocínio e à aprendizagem crítica. Neste 
intuito, a ACESP tem por objetivo criar o Museu da Ciência que funcionaria 
como ligação permanente entre os cientistas e os jovens. [...] sugerindo mesmo 
que criássemos também um Museu da Ciência no Rio de Janeiro como 
extendimento natural de nossas atividades.228 

Para Sibele Cazelli, tal movimento de conscientização de preservação da memória 

científica se materializou na criação do Núcleo de História Social da Ciência e da Técnica no 

Brasil na Universidade de São Paulo.229 

No que se refere às opiniões do matemático Lélio Gama230, em entrevista concedida a 

Maurício Peixoto, registra-se seu receio em comentar o Positivismo no Brasil no princípio do 

século XX, pois Gama o considerava “um assunto delicado, difícil de falar, pois poderia, com 

suas declarações ferir suscetibilidades”231. Maurício Peixoto lembra-lhe, porém, que “as pessoas 

cujas susceptibilidades possam ser feridas já não atuam mais no cenário das ciências brasileiras 

[...]”232, deixando-o com relativo “alívio”233 para tratar de tal questão. 

Segundo Lélio Gama, o Positivismo foi um entrave para o desenvolvimento das ciências 

no Brasil, único lugar em que foi levado a sério, pois o país era “despreparado e [...] caiu no 

conto do Comte”234. Gama ressaltou que, na área da Matemática, Amoroso Costa desempenhou 

                                                 
228 Carta de Ricardo Guedes Ferreira Pinto e Tjerk G. Franken para Simon Schwartzman, relatando a entrevista com 

Bernard Gross e Sergio Mascarenhas. 2 dez.1976. (DI – 056/76). Arquivo Schwartzman/Acervo MAST. 
229 CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 163 f. 1992. Rio de Janeiro: 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1992. p. 64. 
230 Lélio Itapuambyra Gama nasceu em 1892. Filho do engenheiro militar Alípio Gama, com este cultivou o gosto 

pela Matemática. Ingressou na Escola Polytécnica, diplomando-se, em 1914, em Engenharia Geográfica e, em 
1918, em Engenharia Civil. Iniciou suas atividades no Observatório Nacional, quando essa instituição ocupava 
um antigo colégio jesuítico, no morro do Castelo, em 15 de setembro de 1927, como calculador interino. Em 
1925, ingressou como assistente na Escola Politécnica, passando a livre-docente em 1930 e a catedrático de 
Mecânica Racional em 1938. Tornou-se mais conhecido como matemático. Segundo Nelson Werneck Sodré, 
Lélio Gama “conheceria os primeiros passos na formação da ciência brasileira”. Ver: MUSEU DE 
ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Arquivo Lélio Gama: inventário sumário. Rio de Janeiro: MAST, 1988. 
p. 9. 

231 Relatório de avaliação dos entrevistadores Mauricio Peixoto e Tjerk G. Franken. Entrevista concedida em março 
de 1977. 

232 Ibid. 
233 Ibid. 
234 Ibid. 
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um importante papel na “luta que se travou no princípio do século contra o positivismo nas 

ciências matemáticas no Brasil”235. 

Sobre esse assunto, Schwartzman, em um de seus livros236, aponta as duas correntes de 

pensamento que perpassaram a fase inicial da ciência no Brasil: uma que procura distinguir com 

clareza a ciência da política (ciência pura, sendo Amoroso Costa, seu defensor) e outra 

(representada por cientistas naturais, tecnólogos e engenheiros) que associa a ciência à economia, 

à política, ao poder militar. Projetos modernistas, mas com direções diferentes: o primeiro na 

linha democrático-liberal; o segundo, na vertente autoritária. Para Schwartzman, a prática da 

ciência é diferente de sua ideologia e justificação e, por isso, não é possível continuar a defender, 

de forma ingênua e irrefletida, a superioridade do conhecimento científico e as coisas que 

propõem os cientistas e tecnólogos sobre todas as demais. É possível associar a análise de 

Schwartzman à situação do Observatório Nacional que, entre 1975 e 1976, passava por um 

processo de legitimação que lhe acarretava perda financeira e redução de suas atividades, com 

indicativo de sua incorporação à universidade, já que, na época, essa instituição ainda estava 

subordinada ao MEC. 

Ainda na entrevista concedida a Maurício Peixoto, Lélio Gama se posiciona contrário à 

anexação do ON à universidade e cita o contido em sua Exposição de Motivos entregue ao 

Governo Jânio Quadros, na qual demonstra a reincidência do tema: 

                                                 
235 Relatório de avaliação dos entrevistadores Mauricio Peixoto e Tjerk G. Franken. Entrevista concedida em março 

de 1977. 
236 SCHWARTZMAN, Simon. Um espaço para a ciência: a formação da comunidade científica no Brasil. Brasília: 

Ministério da Ciência e Tecnologia, 2001. p. VIII. 
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É necessário que se conceda ao Observatório Nacional a dupla autonomia, com 
regulamentação adequada, mas é ao mesmo tempo essencial para a vida deste 
instituto que ele se conserve sob a alçada direta do Ministério da Educação e 
Cultura. Uma integração do Observatório Nacional no âmbito universitário seria 
fatal à consecução de seus objetivos, ao preenchimento de suas legítimas 
finalidades, e, ao cumprimento de seus compromissos internacionais.237 

Uma cópia desse documento foi entregue por Lélio Gama ao coordenador do Projeto 

Simon Schwartzman como prova dos abusos sofridos pelo Observatório Nacional entre 1958 e 

1960, durante as diversas crises políticas que afetaram as instituições de pesquisa no Brasil. 

Segundo Sibele Cazelli, a construção e instalação do Observatório Astrofísico Brasileiro 

(OAB), na primeira metade da década de 1970, causou polêmica entre os astrônomos e 

insatisfação interna no Observatório Nacional, levando o então diretor e professor José Antonio 

de Freitas Pacheco a colocar o seu cargo à disposição em 1981.238 

Outra personalidade que colaborou com o Projeto História da Ciência Contemporânea no 

Brasil foi o sociólogo da ciência Joseph Ben-David239, que permaneceu no Brasil no período de 

julho a agosto de 1976, para realizar uma série de visitas, conversas e, principalmente, o 

treinamento da equipe envolvida no projeto. Esse pesquisador, embora impressionado com o 

dinamismo da ciência brasileira, “colocou o dedo em algumas feridas graves”, que, para 

Schwartzman, somente se tornariam visíveis anos mais tarde: 

                                                 
237 Exposição de Motivos elaborada por Lélio Gama, em 28 de fevereiro de 1961. Arquivo Simon 

Schwartzman/Acervo MAST. 
238 CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 163 f. 1992. Rio de Janeiro: 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1992. p. 63. 
239 Joseph Ben-David é considerado um dos grandes estudiosos da ciência. Ele contribuiu para a compreensão da 

ciência como um fenômeno acima de tudo social. Em O papel do cientista na sociedade: um estudo comparativo 
(São Paulo: Pioneira; EDUSP, 1974), ele retrata a evolução da ciência e do papel do cientista através da história e 
em sociedades distintas, assim como procede a uma análise histórica das relações entre cientistas e a sociedade. 
Ver: DIAS, Rafael de Brito. A ciência segundo Joseph Ben-David: uma leitura de “O papel do cientista na 
sociedade”. Resenha de: BEN-DAVID, J. O papel do cientista na sociedade: um estudo comparativo. São Paulo: 
Pioneira, 1974. Disponível em: <http://www.ige.unicamp.br/gapi/RESENHA_JBD.pdf>. 
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Ele duvida da estabilidade de arranjos institucionais que protegem as instituições 
científicas, mas deixam intactas as rotinas burocráticas; ele se preocupa com o 
pouco impacto dos cientistas e pesquisadores universitários sobre os cursos de 
graduação; fala sobre as dificuldades inerentes aos programas de bolsas de 
estudo para exterior, cuja importância não deixa de assinalar. [...] 

Finalmente, ele discute se existe ou não um caminho brasileiro para o 
desenvolvimento científico e tecnológico, e faz uma advertência quanto à 
necessidade de desenvolver a pesquisa básica e universitária, ao invés de colocar 
toda a ênfase em projetos tecnológicos ou industriais de tipo substitutivo. [...] 

Sua tese é que tecnologia é algo que se importa que não tenha sentido reinventar; 
a atividade científica, no entanto, requer o fortalecimento de tradições locais 
próprias e bem assentadas socialmente. O que faz falta ao Brasil, diz ele 
implicitamente, é a institucionalização do “papel do cientista” como algo 
reconhecido e valorizado. A precariedade do ensino superior, combinada com 
uma percepção exageradamente tecnológica e utilitarista da atividade científica, 
parecia conspirar contra isto.240 

A orientação de Ben-David parece ter influenciado a avaliação da equipe do Projeto 

GEDEC em relação à entrevista com o professor Cláudio Costa Neto. Para eles, a tradição de 

trabalho no campo da Química era fraca, por ter suas pesquisas desenvolvidas nos institutos sem 

ligações formais com as universidades. Em consequência, o conhecimento acumulado não fora 

transmitido a um grupo maior de ouvintes nem incorporado a uma gama de saberes múltiplos das 

áreas científicas, de forma a ampliar os currículos comuns. 

Dez anos após essa visita, Simon Schwartzman enfatizava a atualidade das deficiências 

ressaltadas por Ben-David. Feito o diagnóstico, era preciso criar condições que dessem 

prosseguimento ao projeto. Assim, elaborava-se uma minuta de exposição de motivos a ser 

entregue ao presidente da FINEP, para avaliação e assinatura do ministro João Paulo dos Reis 

Velloso, a fim de se criar um programa de preservação da memória nacional. No âmbito desse 

programa, objetivava-se fortalecer dois novos campos: a história da ciência e os centros de 

documentação, que emergiram em fins da década de 1970 e se fortaleceram na década seguinte. 

                                                 
240 SCHWARTZMAN, Simon. Relatório de uma visita ao Brasil: universidade e ciência por Ben-David. (Introdução 

ao Texto de Ben-David). Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 7, n. 37, p. 68, nov. 1987. Disponível em: 
<http://www.schwartzman.org.br/simon/publicac.htm>. Acesso em: 13 ago. 2011. 
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Segundo Célia Camargo241, na década de 1970 deu-se início à adoção sistemática de 

centros de documentação como alternativa mais pragmática de atender às novas demandas, 

sociais e profissionais, por informação especializada – sem conhecimento do processo histórico 

do desenvolvimento de determinada área não se podia definir metas e, consequentemente, 

investimentos e respectivas reformulações. Também sinalizava sua existência um movimento 

renovador no campo da ciência da informação e da documentação, que prometia mudar as 

condições de desenvolvimento da pesquisa. 

A participação do Governo Militar nas discussões sobre a preservação do patrimônio 

científico e cultural deve ser nuançada nos vários períodos desses longos e dolorosos anos de 

ditadura, denominados por Sergio Miceli como período da “estatização da cultura”242. Supõe-se 

que a “tentativa oficial de degelo” em relação à área que sofreu com a radicalização da ditadura 

entre 1968 e 1976 foi, na realidade, uma forma de mantê-la sob controle, já que os intelectuais 

passaram a se organizar enquanto categoria profissional em diversas associações e sociedades 

como forma legítima de suas manifestações. 

                                                 
241 CAMARGO, Célia Reis. Centros de documentação e pesquisa histórica: uma trajetória de três décadas. In: 

CPDOC 30 anos / Textos de Célia Camargo... [et al]. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas/CPDOC, 2003. p. 
21-44. Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br>. 

242 MICELI, Sergio (Org.). Estado e cultura no Brasil. São Paulo: Difel, 1984. 



100 
 

 
 

2.2 Programa de Preservação da Memória Nacional  

Em 11 de outubro de 1976, foi encaminhada ao presidente da FINEP, José Pelúcio 

Ferreira, a minuta da exposição de motivos referente à criação do Programa de Preservação da 

Memória Nacional: “[...] Creio que já estão dados todos os passos para o encaminhamento da 

EM”243. 

O Programa de Preservação da Memória Nacional foi apresentado ao Departamento de 

Assuntos Culturais do Ministério da Educação e Cultura e ao Conselho Científico e Técnico do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CCT/CNPq), que o aprovou 

por unanimidade. A exposição de motivos alertava que o programa já estava sendo executado 

pela FINEP sob orientação do CNPq, com a aprovação de projetos parciais com CPDOC/FGV, 

Arquivo Nacional e Fundação Casa de Rui Barbosa, na área de documentação. 

Previa-se para o biênio 1977/1978 o montante de Cr$60.000.000,00244 dos recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), destinado ao programa 

integrado de apoio ao desenvolvimento de centros de documentação e pesquisa histórica, tendo 

em vista a preservação da memória nacional. À FINEP coube a coordenação geral, em 

cooperação com MEC/DAU e CNPq. 

A Biblioteca Nacional (BN), o Centro de Pesquisa e Documentação em História 

Contemporânea (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a 

Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Cinemateca Brasileira de São Paulo eram as 

                                                 
243 Memorando de Simon Schwartzman a José Pelúcio Ferreira, em 11 de outubro de 1976, referente ao Programa de 

Preservação da Memória Nacional. Possui, em anexo, a minuta da Exposição de Motivos (EM) que seria 
encaminhada ao presidente da República para assinatura. Arquivo Schwartzman/Acervo MAST. 

244 Variação do dólar em 1977: jan.: Cr$12.590,00; fev.: Cr$12.870,00; mar.: Cr$13.055,00; abr.: Cr$3.365,00; maio 
Cr$13.700,00; jun.: Cr$14.350,00; jul.: Cr$14.560,00; ago.: Cr$14.810,00; set.: Cr$15.020,00; out.: 
Cr$15.275,00; nov.: Cr$15.535,00; dez.: Cr$15.800,00. Em 1978 valia: jan.: Cr$16.250,00; fev.: Cr$16.495,00; 
mar.: Cr$16.630,00; abr.: Cr$17.265,00; maio: Cr$ 17.370,00; jun.: Cr$18.030,00; jul.: Cr$18.410,00; ago.: 
Cr$18.685,00; set.: Cr$19.250,00; out.: Cr$19.640,00; nov.: Cr$20.050,00; dez.: Cr$20.470,00. Disponível em: 
<www.yahii.com.br/dolar.html>. Acesso em: 11 ago. 2010.  
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entidades executoras do Programa de Preservação da Memória Nacional. Este visava a consolidar 

e dar continuidade às atividades consignadas em diversos pontos do II Plano Básico de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, já que o programa não atendia somente às áreas 

tecnocientíficas, mas também às artes e ciências humanas. 

O PBDCT previa uma política de desenvolvimento de informações científicas e 

tecnológicas que seria complementada com o programa de desenvolvimento de núcleos de 

pesquisa histórica e documentação. Tratava-se “de um programa de recuperação e organização de 

acervos documentais, a ser realizado de forma descentralizada, através de instituições que possam 

se constituir em núcleos documentais”245. Como estratégia, recomendava-se a criação e o 

fortalecimento de unidades documentais que combinassem a recuperação de um acervo à 

formação de recursos humanos especializados, bem como à promoção de estudos e pesquisas em 

suas áreas de especialização. 

Ao recuperar a experiência passada de diversas áreas de atividade humana, este 
programa tem interesse para todas as linhas de atividades prioritárias do II 
PBDCT, ao permitir melhor conhecimento e compreensão de problemas e 
alternativas relativas ao desenvolvimento científico e tecnológico e suas relações 
com o desenvolvimento econômico e social do país.246 

Previa-se ampla programação de pesquisas de natureza histórica e socioeconômica sobre 

o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento nacional, bem como apoio a projetos 

específicos de salvaguarda do acervo histórico brasileiro. Não se deve esquecer, entretanto, que 

tanto a OEA quanto a UNESCO estavam interessadas nessas informações e, por isso, também 

contribuíam com financiamentos para esses projetos. 

                                                 
245 Carta de Simon Schwartzman dirigida a José Pelúcio Ferreira, em 4 de novembro de 1976. Arquivo 

Schwartzman/Acervo MAST. 
246 Ibid. 
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2.3 Ciência e Tecnologia: Um Embate Necessário? 

No Brasil, os cientistas se articularam em torno de um projeto de construção de um 

capitalismo de cunho nacionalista para implantar um modelo de desenvolvimento econômico que 

levasse em consideração as áreas da ciência e da tecnologia. Uns, em torno de uma ciência 

autóctone; outros, priorizando uma interação internacional, porém ambos dependentes do Estado. 

Esses intelectuais da ciência não queriam permanecer alheios à esfera política, além de 

manifestarem suas opiniões em torno de questões econômicas que, direta ou indiretamente, 

interferiam nas pesquisas em ciência e tecnologia. Alguns optaram por organizar a sua área de 

atuação, como Alexandre Girotto247, que acreditava fazer parte de um grupo de cientistas que 

propiciaram a outros as condições para o desenvolvimento de suas pesquisas. 

Há duas estradas abertas diante de todos aqueles que participam com dedicação 
e entusiasmo na vida de uma instituição de pesquisa. Uma é a preferida daqueles 
que dão azas [sic] à sua imaginação criadora. A outra é a dos que, imbuídos de 
ideais semelhantes, procuram mais criar ambiente propício à germinação das 
sementes dos gênios e do talento. Creio que as vicissitudes da vida 
administrativa me levaram a este último.248 

A luta travada pelos grupos representantes da ciência e da tecnologia nem sempre teve 

boa receptividade no meio político, que via a formação de recursos humanos não como meio para 

fortalecimento da área, mas um caminho para atender às demandas da industrialização. 

Durante o período mais fechado do regime militar, as decisões eram tomadas pela 

tecnocracia das estatais, em união com os militares e representantes do grande capital. O modelo 
                                                 
247 Filho de imigrantes italianos, Alexandre Girotto nasceu em Recife, em 16 de março de 1902. Diplomou-se em 

químico industrial em 1925, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ingressando no Serviço Geológico e 
Mineralógico do Brasil subordinado ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Em julho de 
1952, foi designado responsável pela comissão do CNPq que deveria realizar, em laboratórios da França e da 
Itália, estudos para o tratamento químico dos minerais atômicos. A equipe que chefiou conseguiu desenvolver 
um processo de obtenção do sal do urânio. Ver: LISBOA, Araci Gomes. Notas biográficas. In: MUSEU DE 
ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Arquivo Alexandre Girotto: inventário sumário. Rio de Janeiro: MAST, 
2002. p. 7-12. 

248 Discurso de Alexandre Girotto na Academia Brasileira de Ciências. Arquivo Alexandre Girotto/Acervo MAST 
(AG.T.1.005). 
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nacional de ciência e tecnologia foi reformulado, de forma a garantir as parcerias internacionais. 

Paradoxalmente, a C&T passou a ser vista como prioritária com a expansão de sua infraestrutura 

e a consolidação institucional da pesquisa e da pós-graduação no país, sendo criados grupos de 

pesquisa articulados a universidades, centros de pesquisa e indústrias. Porém, tal prioridade 

estava voltada para áreas consideradas fundamentais no processo que esses agentes civis e 

militares acreditavam ser a “aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico”249, o que 

nem sempre se coadunava com os anseios do meio científico, que se mobilizava para evitar uma 

“escravização tecnológica ao estrangeiro e, portanto, dependência quase que por inteiro de 

decisões adotadas no exterior”250. Nessa linha, a supremacia da tecnologia sobre a ciência 

apontava para: 

[...] fortalecer o poder de competição nacional, em setores prioritários, entre os 
quais, certas indústrias, cuidadosamente selecionadas, de alta intensidade 
tecnológica. [...] É necessário, de outra parte, resolver problemas tecnológicos 
próprios, notadamente quanto à indústria, agricultura e pesquisa de recursos 
minerais [...] dar-se-á caráter realmente estratégico – ou seja, não diluído – à 
política tecnológica brasileira, de modo que assegure a nossa participação em 
setores de ponta, altamente intensivos de tecnologia.251 

Buscava-se a “modernização das principais instituições governamentais de pesquisa 

científica e tecnológica para se executar o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico”252. Porém, essa modernização não garantia a permanência das instituições de 

pesquisa, a ponto de a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) encaminhar ao 

presidente da República, Ernesto Geisel, um manifesto dos cientistas, em que estes alegavam: 

                                                 
249 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) 1972/1974. Brasília: 

IBGE, 1971. p. 41. 
250 Discurso proferido, provavelmente, em 1974, pelo presidente do CNPq, Arthur Mascarenhas Façanha, na Escola 

Superior de Guerra. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. T.4.8.016). 
251 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, op. cit., p. 55. As áreas prioritárias foram: Energia Nuclear, Pesquisa 

Espacial, Oceanografia, Indústria Química, Indústria Eletrônica, Siderurgia, Indústria Aeronáutica, Consolidação 
da Tecnologia de Infraestrutura para a Energia Elétrica, Petróleo, Transportes e Comunicações, Pesquisa 
Agrícola. 

252 Ibid., p. 56. 
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[...] o principal fator novo na evolução do homem foi o desenvolvimento dos 
processos educativos e inventivos e as populações que souberam implementá-los 
são as que hoje sobressaem no panorama internacional. [...] o sucesso dos 
mesmos depende fundamentalmente do crescimento harmonioso do ensino 
aliado à pesquisa, seja esta básica ou aplicada. A história das Ciências mostra 
que muitos ou a totalidade dos grandes progressos realizados no campo da 
tecnologia tiveram a sua origem no trabalho desinteressado dos cientistas 
básicos, e é hoje um truísmo em dizer que os descobridores dos motores 
elétricos, telégrafos, rádio e televisão não foram os engenheiros das fábricas, 
mas os grandes cientistas que trabalharam em laboratórios universitários [...]253. 

Marcado pela contradição, o documento destaca o ensino aliado à pesquisa na condução 

dos processos de desenvolvimento e recupera o pensamento de que o trabalho científico nascia de 

ideia desinteressada. Alerta-se, ainda, para a política federal que serviria como modelo a ser 

seguido nos estados da Federação, além de ser prejudicial à ciência no país: 

[...] chega ao conhecimento dos cientistas participantes da XXVI Reunião Anual 
[...] que se cogita nos meios governamentais dirigir a maior parte dos fundos 
disponíveis para o desenvolvimento de pesquisa tecnológica, em detrimento da 
pesquisa básica que tão auspiciosamente se vai desenvolvendo nas 
universidades. [...] Essas atitudes [...] não deixam de repercutir nos estados da 
Federação e anuncia-se, em São Paulo, a transformação dos tradicionais 
Institutos de Pesquisa Aplicada do Estado, Butantã, Biológico, Agronômico 
Adolfo Lutz em empresas estatais, com objetivos predominantemente 
comerciais ou tecnológicos. Não é difícil prever que tais tendências reveladas 
pelos órgãos do governo não tardarão a influenciar fortemente as novas 
universidades, com sério prejuízo para a formação de professores e alunos. 
Sugerimos, pois, a Vossa Excelência que dê todo apoio possível ao ensino aliado 
à pesquisa básica ou fundamentalmente para sustar uma possível catástrofe na 
evolução da ciência brasileira.254 

O documento criticava as ações ocorridas com instituições de pesquisa afetadas com o 

direcionamento do orçamento do Estado para as pesquisas tecnológicas, alegando que as 

instituições que não se encaixavam no padrão imposto pelo Governo Militar poderiam ser 

extintas, já que nesse período outras instituições “também estavam lutando pela sobrevivência, 

                                                 
253 Discurso proferido, provavelmente, em 1974, pelo presidente do CNPq, Arthur Mascarenhas Façanha, na Escola 

Superior de Guerra. Arquivo CNPq/Acervo MAST (CNPq. T.4.8.016). 
254 DIÁRIO de Pernambuco. Cientistas preparam manifesto ao presidente. Recife, 16 jul. 1974. Segundo caderno. 
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algumas em situação pior que o Observatório Nacional”255, como o caso do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas (CBPF), uma sociedade civil privada com sérios problemas financeiros e 

administrativos que negociava a sua inserção no Ministério da Educação e Cultura (MEC): 

[...] eu sabia que o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, estava 
enfrentando uma terrível crise, que ameaçava a sua sobrevivência. Eu não sabia, 
entretanto, que a situação era tão grave até que, um dia, encontrei por acaso, no 
prédio do MEC, o meu velho amigo Jacques Danon. Tive a oportunidade de 
ouvir um relato detalhado do que estava acontecendo no CBPF [...] eu lhe contei 
o que estávamos tentando e que já estávamos a um passo da transferência para o 
CNPq. Os colegas do CBPF foram mais bafejados pela sorte do que eu e, 
algumas semanas depois, o CNPq incorporava à sua estrutura aquele excelente 
instituto de pesquisa. Os seus problemas estavam encontrando solução, enquanto 
que a situação do Observatório Nacional começou a se deteriorar.256 

Em 1975, o CNPq criou uma comissão de físicos para avaliar a situação do CBPF, a fim 

de verificar a pertinência ou não da incorporação desse centro a algum órgão público. A comissão 

procurou ressaltar a importância do CBPF como “uma instituição científica de bom nível, cuja 

sobrevivência se reveste de importância para o país”257. Ressaltava, ainda, que o CBPF, junto 

com o Instituto de Física da USP, exercera a “liderança indiscutível da pesquisa física no 

Brasil”258. 

Os argumentos utilizados pela comissão subsidiaram o presidente do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), José Dion de Melo Teles, em sua 

avaliação, ressaltando este a “vocação primordial do CBPF de ocupar-se com a pesquisa básica e 

                                                 
255 BARRETO, Luiz Muniz. Observatório Nacional: 160 anos de história. Rio de Janeiro: CNPq/Observatório 

Nacional, 1987. p. 373. 
256 Ibid., p. 374. 
257 Carta do presidente do CNPq, José Dion de Melo Teles, para o ministro chefe da SEPLAN, João Paulo do Reis 

Velloso. Rio de Janeiro, 31 jul. 1975. Arquivo MAST (CNPq.T.6.1.001). O trecho foi retirado do Relatório 
Científico sobre o CBPF, sendo ressaltado pelo presidente do CNPq em sua carta.  

258 Carta dos membros da Comissão de Físicos para avaliação do CBPF – Ross Alan Douglas, Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo; Gerhard Jacob, Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
José Israel Vargas, Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais – ao presidente do 
CNPq, José Dion de Melo Teles, encaminhando Relatório Científico sobre o CBPF. Rio de Janeiro, 12 de maio 
de 1975 (CNPq.T.6.1.00). 
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a formação de pessoal altamente qualificado”259, o que, para ele, eram as duas atividades que 

deveriam ser destacados para “ser decididamente apoiadas pelos órgãos públicos”260. Justificava, 

ainda, que a inserção ao CNPq garantiria, ao CBPF, a “posição que legitimamente lhe cabe no 

cenário científico nacional [...] para o esforço nuclear, tecnológico e científico no quinquênio”261. 

Segundo Teles, havia duas soluções para o CBPF: a sua incorporação ao MEC, via UFRRJ ou 

FEFIEG/UFRJ, que já negociava a sua inserção na universidade de forma a manter a condição de 

sociedade civil, e a incorporação plena ao próprio CNPq, elevando o CBPF ao status de unidade 

de pesquisa subordinada ao Conselho. 

O ministro João Paulo dos Reis Velloso determinou a incorporação do CBPF como 

unidade científica do CNPq em janeiro de 1976, deixando aquele órgão de ser sociedade civil. 

Vale destacar, no relatório da comissão de cientistas, a descrença em relação à supremacia da 

tecnologia em detrimento da ciência básica: 

[...] por mais importante que seja para o país o desenvolvimento da pesquisa 
aplicada, a comissão vê com ceticismo e grandes reservas a ideia de que o 
CBPF, bem como outras instituições brasileiras de tradição ainda recente em 
pesquisa básica, possam ou devam se transformar em centros tecnológicos, não 
só porque tal procedimento seria prejudicial à sobrevivência da Ciência no 
Brasil, mas também porque o sucesso de tal empreendimento seria altamente 
duvidoso. De fato, para garantir o sucesso do desenvolvimento tecnológico do 
país, é imperativa a ampliação de sua base científica e não a deformação dos 
poucos centros de pesquisa básica existentes, sob o argumento da urgência que 
se tem de resolver problemas imediatos [...].262 

                                                 
259 Carta do presidente do CNPq, José Dion de Melo Teles, para o ministro chefe da SEPLAN, João Paulo do Reis 

Velloso. Rio de Janeiro, 31 jul. 1975. p. 2. Arquivo MAST (CNPq.T.6.1.001). 
260 Carta do presidente do CNPq, José Dion de Melo Teles, op. cit., p. 2. 
261 Ibid., p. 2. 
262 Carta dos membros da Comissão de Físicos para avaliação do CBPF – Ross Alan Douglas, Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo; Gerhard Jacob, Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
José Israel Vargas, Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais – ao presidente do 
CNPq, José Dion de Melo Teles, encaminhando Relatório Científico sobre o CBPF. Rio de Janeiro, 12 de maio 
de 1975 (CNPq.T.6.1.00). 
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Os gestores públicos ligados à área de C&T buscavam ressaltar as iniciativas realizadas 

no Brasil em torno das questões da independência científica. Como exemplo, destaca-se o 

discurso pronunciado, em 15 de outubro de 1977, por Affonso Silva Telles (presidente do CNPq), 

aludindo à criação do Observatório Nacional, por D. Pedro I, e ao caráter “pioneiro não só das 

Américas, mas também de todo Hemisfério Sul”263 do novo organismo de Estado. Para ele, esse 

pioneirismo foi um passo na demarcação da independência política e econômica que fortaleceu a 

preocupação com os “aspectos científicos e culturais da formação da sociedade brasileira”264, 

dentro das instâncias governamentais. Affonso Silva Telles ressalta que a “independência política 

e econômica não está desvinculada da independência tecnológica, [...] somos grandes 

importadores de tecnologia, o que significa, em última análise, importação de ciência e 

cultura”265. 

Para Muniz Barreto, o Observatório Nacional se tornaria uma instância de estudos em 

C&T “mais flexível e adequada à pesquisa científica”266, além de se transformar em uma 

“instituição autônoma, científica, administrativa e financeira”267. Após conseguir a transferência 

do Observatório Nacional para o CNPq, Muniz Barreto buscou garantir a sobrevivência do 

Centro de Pesquisa Rádio-Astronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAAM), dirigido por Pierre 

Kaufmann. Propôs, então, um trabalho integrado desse centro com o Observatório Nacional, de 

modo a fortalecer ambas as instituições: 

                                                 
263 TELLES, Affonso Silva. Discurso para comemoração do sesquicentenário do Observatório Nacional. Rio de 

Janeiro, 15 out. 1977. p. 1 (CNPq.T.6.7.003). Esse discurso foi pronunciado um ano após a incorporação do 
Observatório Nacional ao CNPq. 

264 Ibid. 
265 Ibid. 
266 BARRETO, Luiz Muniz. Observatório Nacional: 160 anos de história. Rio de Janeiro: CNPq/Observatório 

Nacional, 1987. p. 369. 
267 Ibid., p. 369. 
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[...] contamos com a extraordinária boa vontade e compreensão de Heitor 
Gurgulino de Souza e José Dion de Melo Teles do CNPq e do Reverendo 
Boanerges, Presidente do Instituto Mackenzie, e, assim, em maio de 1977, foram 
assinados o Convênio CNPq-Universidade Mackenzie e o Termo de Comodato 
entre as mesmas instituições.268 

Muniz Barreto se preocupava com a escassez de verba do CRAAM para executar seus 

projetos, alegando que “Pierre Kaufmann havia encaminhado à FINEP um pedido de auxílio que 

poderia permitir a execução dos projetos [...] por um período dos próximos três anos [...] o que 

ocorreria depois de 1980?”269. Percebemos que o interesse de Muniz Barreto, ao formalizar o 

convênio junto ao CRAAM, estava diretamente relacionado à formação de um grupo de 

pesquisadores do ON na área da radioastronomia. 

Embora exista uma crítica em relação à visão de desenvolvimento econômico por parte 

desses cientistas, percebe-se o interesse de instituições internacionais em investir no Brasil, como 

a Organização dos Estados Americanos (OEA), que, por intermédio do Ministério da Educação, 

patrocinava cursos de forma a “identificar e desenvolver lideranças para conduzir as reformas do 

ensino de ciências em nosso continente, com vistas à problemática de nosso desenvolvimento e a 

nossos valores culturais [...]”270. 

A partir desses indícios e de muitos outros encontrados nos arquivos pessoais 

pesquisados, sugere-se que, por trás da campanha de proteção do patrimônio científico, de fins da 

década de 1970 e início dos anos de 1980, veiculou-se uma tácita intenção de se preservar a 

ciência nacional desenvolvida nos diversos institutos de pesquisas ligados ou não ao CNPq. O 

Brasil se preparava para o retorno à democracia e não havia ainda clareza sobre que democracia 

                                                 
268 BARRETO, Luiz Muniz. Observatório Nacional: 160 anos de história. Rio de Janeiro: CNPq/Observatório 

Nacional, 1987. p. 377. 
269 Ibid., p. 376. 
270 Carta do professor e diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da UNICAMP, 

Ubiratan D’Ambrosio, para a professora Maria Laura Leite Lopes. Campinas, 2 dez. 1975. Arquivo Maria 
Laura/Acervo MAST. 
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seria implantada no país nem sobre os rumos científicos e culturais dentro do projeto democrático 

a ser implantado. 

A experiência passada por esses intelectuais, ao longo dos programas de crescimento 

econômico e social para o país – que viram suas áreas desmontadas ou asfixiadas com redução de 

verbas para as suas pesquisas – e mesmo a ideia de criação do Ministério da Ciência e da 

Tecnologia (MCT), surgida inicialmente entre 1957/58 e, em 1963 – dividiam os cientistas na 

discussão sobre o destino do CNPq enfraquecido politica e financeiramente a partir de 1956, 

quando tem sua atribuição dividida com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Para alguns, a criação de um ministério representava um aparato burocrático (Maurício 

Rocha e Silva e parte da SBPC que se encontrava dividida), enquanto outros (José Leite Lopes, 

Haity Moussatché e Walter Oswaldo Cruz, auxiliados por San Tiago Dantas) apostavam nesse 

ministério para “ajustar a ciência brasileira aos problemas das empresas”271. Eles não queriam 

“fundar um organismo acadêmico, nem animar um movimento supérfluo, de finalidade 

ornamental”272. O ministério seria o instrumental necessário para começar uma campanha de 

proteção da ciência e tecnologia. 

Havia, também, aqueles que se pronunciaram a favor de uma “ciência forte”, como 

Rogério Cezar de Cerqueira Leite273. Todo esse debate indica que não havia hegemonia em torno 

das questões científicas, o que poderia acarretar prejuízo para a área, caso a mudança política não 

correspondesse à expectativa daqueles empenhados no fortalecimento de uma ciência autóctone, 

                                                 
271 Jornal do Commercio, citado por VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. 25 anos de MCT: raízes históricas da 

criação de um ministério. Rio de Janeiro: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. p. 74. 
272 Ibid., p. 74.  
273 Sobre esse assunto, ver o artigo do físico e professor emérito da UNICAMP e membro do Conselho Editorial da 

Folha, publicado em 16.02.1999, Rogério Cezar de Cerqueira Leite: CNPq, MCT, o médico e o monstro (Anexo 
M). Ver, também, NOVELLO, Mário. CBPF: 50 anos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 mar. 1999. 
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porém com os seus intercâmbios científicos. A abertura política trazia de volta os 

questionamentos sobre qual seria o papel da ciência e da tecnologia nesse novo cenário político. 

Tais argumentos reforçam a hipótese de que a noção de patrimônio científico no Brasil 

não estava ligada à construção de uma identidade nacional, mas atrelada ao sentimento de um 

grupo dentro da questão sobre desenvolvimento econômico e a primazia de estudos científicos. A 

questão da proteção do patrimônio científico nos anos de 1980 estava relacionada ao medo de 

parte da comunidade científica com o destino da ciência e da tecnologia nos projetos dos novos 

agentes sociais na recondução do país à democratização, como se observa no pronunciamento de 

Affonso Silva Telles. Afinal, essa área fora merecedora de atenção especial e, por isso, 

fortalecida nos planos e planejamentos formulados nos anos de 1970, durante o Governo Militar: 

[...] se nossos valores culturais merecem ser preservados, forçoso é reconhecer 
que devemos lutar por alcançar, em nosso desenvolvimento, um estágio de 
independência tecnológica. [...] devemos ter uma ciência e tecnologia adaptadas 
aos recursos, ambiente e cultura brasileira. 

Independência tecnológica só é possível com considerável atividade científica, 
mas é fundamental que esta busque seus próprios caminhos alicerçados por uma 
política tecnológica de desenvolvimento endógeno, compatível com nossa 
cultura e recursos naturais. 

A fundação do Observatório Nacional é um marco no projeto de 
desenvolvimento científico brasileiro; outros se apresentaram com igual 
importância [...] e muito certamente se apresentarão no futuro, até o marco 
definitivo na forma de estabelecimento da meta de independência científica e 
tecnológica.274 

O físico José Leite Lopes sempre militou na defesa da formação científica especializada, 

apontando o lugar das instituições de pesquisa na complementação da formação do estudante 

universitário, alegando que “o desenvolvimento material depende também de pesquisadores, de 

                                                 
274 TELLES, Affonso Silva. Discurso para comemoração do sesquicentenário do Observatório Nacional. Rio de 

Janeiro, 15 out. 1977. p. 2 (CNPq.T.6.7.003). 
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homens bem formados, que saibam pensar e possam realizar novas ideias”275. Leite Lopes 

criticava a transferência de indústrias aos países emergentes sem a devida formação de técnicos e 

trabalhadores especializados, com receio de que “os problemas tecnológicos e industriais que elas 

suscitam fossem investigados apenas no exterior e, as soluções encontradas, exportadas para os 

países menos desenvolvidos”276. 

Ele se preocupava com os estudantes universitários que não possuíam base científica, 

militando na reformulação das universidades brasileiras, de forma a torná-la o espaço da 

produção científica. Para ele, sem investimento na 

[...] formação de jovens pesquisadores [...] nada adiantarão instalações luxuosas 
ou prédios bonitos, porque permanecerão mudos e envelhecerão antes do tempo. 
Humanismo científico e técnica científica, como qualquer atividade intelectual, 
dependem antes de tudo de homens de ciência277. 

Em seus ensaios, Leite Lopes refletia sobre sua prática universitária iniciada em seu 

doutorado na Universidade de Princeton e as dificuldades, quando foi nomeado em 1946, 

professor da Faculdade Nacional de Filosofia: 

[...] para quem acabava de viver a vida universitária nos Estados Unidos, no 
sempre e vivo e florescente ambiente dos campi americanos, era desagradável 
contemplar o esquartejamento das nossas tardias universidades em prédios 
separados e espalhados pelas cidades, sem condições de abrigar laboratórios de 
pesquisa e oficinas técnicas, sem bibliotecas, gabinetes de trabalho e salas de 
aula adequadas.278 

A temática do esquartejamento científico e com os lugares de circulação do saber 

destacados por Leite Lopes também foi bandeira da SBPC, o que nos leva a pensar que o fio 

condutor, por trás da temática da construção do patrimônio científico no Brasil, envolve questões 

mais abrangentes, como a direção da ciência e da tecnologia dentro do projeto de 

                                                 
275 LOPES, José Leite. Ciência e desenvolvimento. Niterói: EDUFF, 1987. p. 112. 
276 Ibid., p. 114. 
277 Ibid., p. 40. 
278 Ibid., p. 23. 
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desenvolvimento econômico e social para esse período. Essa temática perde-se no emaranhado de 

questões que vão desde a simples proteção de um aparato rudimentar de uma ciência autóctone 

até as mais elaboradas questões de investimento pesado em pesquisa básica nas diversas áreas do 

conhecimento: 

[...] A universidade e os centros de pesquisa não dispõem quer de verbas 
orçamentárias capazes de assegurar salários e instalações adequadas para o 
desenvolvimento da pesquisa científica, quer de instâncias burocráticas 
decisórias flexíveis e eficientes para gerir recursos. Os grupos de pesquisa 
financiados com verbas obtidas e renovadas bienalmente se veem às voltas com 
a instabilidade e a dependência dos arbítrios destas agências, dificultando o 
desenvolvimento e a continuidade das pesquisas a longo prazo.279 

[...] configura-se a opção pouco reconfortante entre depender de uma 
universidade conservadora e sem recursos, por vezes hostil à pesquisa científica, 
ou depender das agências financiadoras, dos repasses, pareceres e arbítrios 
bienais. Neste contexto, é óbvio que a estabilidade e a autonomia dos centros e 
pesquisa são apenas uma quimera. 

Com a expansão das atividades de pesquisa, financiadas descontinuamente e na 
maioria das vezes sem implantação institucional, cresceu sensivelmente o 
número de pesquisadores trabalhando em condições precárias, sem contratos 
estáveis e amparo legal. Esta situação, além de ferir os mais elementares direitos 
trabalhistas, prejudica o bom desenvolvimento e a continuidade das próprias 
pesquisas [...] Apesar disso, os recursos financeiros para educação, pesquisa e 
desenvolvimento têm decrescido sensivelmente nestes últimos anos [...].280 

Percebe-se a preocupação dos membros da SBPC Rio de Janeiro quanto às verbas 

destinadas às pesquisas, que nem sempre possuíam critérios bem definidos para o seu 

financiamento. Eles reivindicavam participação na formulação da política científica e 

tecnológica, “baseada numa discussão ampla, que a transforme em instrumento de progresso 

                                                 
279 Algumas Questões Relativas à Política Científica e Tecnológica: documento conclusivo do Simpósio sobre 

Política Científica e Tecnológica realizado no Rio de Janeiro entre abril e maio de 1978, uma contribuição da 
Comissão Regional do Rio de Janeiro da SBPC (CFDA 25.01.024). 

280 Ibid. 
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material e cultural da nação como um todo”281. Também forçavam a “democratização da política 

científica”282 naquele momento no qual a sociedade era “essencialmente não democrática”283. 

Vale lembrar que, entre as décadas de 1970 e 1980, a crise dos Estados Unidos 

transformou-se em crise internacional, repercutindo no Brasil, que recebia a visita de missões 

técnicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para examinar as contas e propor novas metas 

que nem sempre eram cumpridas. Assim, temos entre 1979 e o final da década de 1980 um 

grande desencontro entre o que era proposto pelo FMI e o realizado pelo Brasil. Essa crise 

financeira repercutia nas instituições científicas, nas universidades e nos “principais grupos de 

pesquisa”284 que recebiam da FINEP “apoio institucional”285 para manter a infraestrutura desses 

grupos, tornando-se “essencial para a sua sobrevivência, dada a exiguidade das verbas 

orçamentárias nas universidades”286. 

A “comunidade científica”287 propôs que estivesse representada nas discussões sobre a 

“reordenação dos papéis das agências financiadoras”288 organizada pela Secretaria Geral Adjunta 

para Ciência e Tecnologia/SEPLAN, enfatizando que uma das reivindicações da “comunidade 

científica e tecnológica do país é que ela deve estar representada nos órgãos de decisão e 

formulação de financiamento da ciência e tecnologia”289. 

                                                 
281 Algumas Questões Relativas à Política Científica e Tecnológica: documento conclusivo do Simpósio sobre 

Política Científica e Tecnológica realizado no Rio de Janeiro entre abril e maio de 1978, uma contribuição da 
Comissão Regional do Rio de Janeiro da SBPC (CFDA 25.01.024). 

282 Ibid. 
283 Ibid.  
284 Financiamento da pesquisa no Brasil, 1983. Arquivo Castro Faria/Acervo MAST (CFDA 25.01.028). 
285 Ibid. 
286 Ibid. 
287 Termo utilizado, na época, pelos próprios pesquisadores ligados à ABC e SBPC. 
288 Financiamento da pesquisa no Brasil, op. cit. 
289 Participação da comunidade científica no processo decisório, [1983?] (CFDA 25.01029). 
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A proposta de criação de uma comissão290 foi submetida a todos os membros da SPBC, 

ABC e outras sociedades científicas para ampla divulgação e discussão. Sugeriam que a FINEP 

poderia ter, em sua composição, “cinco representantes da comunidade científica, tecnológica e 

empresarial do país”291, indicadas pelo CCT e designadas pelo ministro do Planejamento, que se 

pronunciariam além do “programa geral da Empresa, mas também sobre os respectivos 

orçamentos”292, principalmente o FNDCT. Eles queriam ter participação deliberativa, marcando 

“um passo importante para a participação da comunidade no processo decisório, de forma 

aceitável pelo Governo”293. 

Ainda dentro dessa proposta estava o reforço no papel do CCT/CNPq, acrescentando em 

suas atribuições “aprovar a proposta de Orçamento Programa do FNDCT, bem como as propostas 

de orçamentos-programa em ciência e tecnologia dos órgãos ministeriais e entidades 

supervisionadas”294. Também sugeriram criar, no CNPq, um Conselho Superior de Pesquisas 

(CSP) como órgão colegiado que aprovaria “os planos e programas e acompanharia as atividades 

do CNPq”295. 

Os representantes da SBPC e ABC organizaram debates para discutir os recursos públicos 

para a ciência e a tecnologia, recebendo apoio dos comitês assessores do CNPq, que 

“expressaram por unanimidade o seu apoio às atividades dos representantes da comunidade da 

Comissão”296. 

                                                 
290 Compunham a referida comissão: o economista Cláudio de Moura Castro (SEPLAN), José de Anchieta Moura Fé 

(CNPq), José Adeodato de Souza Neto (FINEP), Antonio Paes de Carvalho, Jacob Pallis Junior e Herch Moysés 
Nussenzveig (ABC), Crodowaldo Pavan, Gilberto Cardoso Alves Velho e Sandoval Carneiro Junior (SBPC). 

291 Participação da comunidade científica no processo decisório, [ 1983?] (CFDA 25.01029). 
292 Ibid. 
293 Ibid.  
294 Ibid.  
295 Ibid. O CSP teria 10 membros: o presidente do CNPq, representante da FINEP, dos ministérios da Educação e 

Cultura, Indústria e Comércio e Relações Exteriores, e cinco pesquisadores brasileiros, representativos da 
comunidade científica e tecnológica do país. 

296 Financiamento da pesquisa no Brasil, op. cit. 
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Percebe-se que a crise financeira mundial repercutia nas instituições científicas e nas 

universidades, levando pesquisadores e professores de programas e instituições vinculados ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia a manifestarem preocupação com a escassez de recursos e os 

destinos da pesquisa científica. Afinal, já estávamos vivendo os ares da tão desejada democracia 

e, pelas experiências passadas, era preciso assegurar o espaço conquistado por esses cientistas no 

então movimento social que cada vez mais exigia a liberdade, mesmo que fosse vigiada. 

Apesar das manobras políticas em torno das eleições, Tancredo Neves foi eleito 

presidente da República. Porém, antes da data de sua posse faleceu, sendo substituído por seu 

vice, Jose Sarney. A posse de Sarney não foi bem aceita pela sociedade, que exigia eleições 

diretas: 

[...] dinheiro para a pesquisa estava sendo pouco e havia ainda a desconfiança 
muito grande da comunidade científica em relação às autoridades 
governamentais, originada no período do governo militar. A Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), por exemplo, teve um papel 
muito importante em defesa da comunidade científica.297 

Segundo Antonio Videira, Tancredo Neves havia articulado a criação do Ministério da 

Ciência e Tecnologia tendo como possível ministro Renato Archer, na tentativa de reparar os 

danos causados pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), bem como para “valorizar a comunidade 

científica que esteve à margem do centro decisório no último governo militar”298. Tancredo 

também negociara o candidato ao cargo de presidente do CNPq, indicando Roberto Figueira 

Santos, que se manteve no cargo por menos de um ano, saindo para ocupar o Ministério da 

Saúde. A morte de Tancredo frustrou a área científica que se organizava para manter sua 

                                                 
297 Entrevista com o ex-diretor do CNPq (1985-1986) Roberto Figueira Santos, médico e professor catedrático da 

Faculdade de Medicina, Reitor da Universidade Federal da Bahia. In. MOTOYAMA, Shozo. 50 anos de CNPq 
contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. p. 366. Indicado por Tancredo Neves para presidir o 
CNPq, mesmo com a morte de Tancredo sua posse foi assegurada, em função da manifestação pública que o 
falecido presidente Tancredo promovera. 

298 VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. 25 anos de MCT: raízes históricas da criação de um ministério. Rio de 
Janeiro: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. p. 75. 
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representação na política científica para o país, propondo, assim, um diálogo entre eles e os 

órgãos de tomada de decisão: 

[...] Tomamos a iniciativa [...] em que cientistas vêm ao encontro dos ministros 
da área econômica para tratar das dificuldades da pesquisa científica e 
tecnológica, na expectativa de encontrar uma pronta solução para esta crise 
[...].299 

Para eles, os recursos orçamentários destinados à área científica estavam abaixo das 

necessidades “mínimas de sobrevivência da ciência”300 e eram contraditórios à política científica 

e tecnológica do governo, “cujo objetivo é o de atingir uma dotação para esta área de 2% do PNB 

até o fim do mandato do presidente José Sarney”301. Os diversos pacotes econômicos aplicados 

como forma de controlar a crise econômica oscilavam quanto aos incentivos financeiros 

oferecidos pelo governo que não atendiam às áreas científicas, as quais tinham seus projetos 

paralisados. 

Vale destacar que o Congresso Nacional, a partir de 15 de novembro de 1986, sob a 

presidência do deputado Ulysses Guimarães, tem seus poderes constituintes restituídos e passa a 

elaborar a nova Constituição a partir de fevereiro de 1987. O Congresso Constituinte garantia a 

representação de emendas populares, desde que estas fossem encaminhadas por pelo menos três 

entidades associativas e assinadas por no mínimo três mil eleitores. 

                                                 
299 Solicitação de apoio emergencial para a pesquisa científica e tecnológica. Brasília, 1986. Arquivo Castro 

Faria/Acervo MAST (CFDA 25.01.025). Assinam a carta: Darcy Fontoura de Almeida, diretor do Instituto de 
Biofísica/UFRJ; Luiz Pinguelli Rosa, diretor da COPPE/UFRJ; Ennio Candotti, editor de Ciência Hoje; Sérgio 
Arouca, presidente da Fiocruz; Roberto Lobo, vice-reitor da USP; Sergio Rezende, decano, Centro de Ciências 
Exatas/da UFPE; Erney Camargo, coordenador do Programa de Parasitologia/USP; Lygia Sigaud, coordenadora 
da pós-graduação em Antropologia, Museu Nacional/UFRJ; Humberto Brandt, decano, CTC/PUC; César 
Guimarães, diretor, IUPERJ; Cristovam Buarque, reitor da UNB; Eugenio Lerner, diretor, Instituto de 
Física/UFRJ; Willy Beçak, diretor, Instituto Butantã. 

300 Ibid. 
301 Ibid. 
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Ainda em 1986, Crodowaldo Pavan e João Alexandre Viégas publicam um livro no qual 

apresentam “uma reflexão sobre o papel da pesquisa e da tecnologia no processo de 

desenvolvimento econômico e social e suas implicações sobre a soberania nacional”302. Nos 

temas abordados, procuram analisar as relações entre as categorias – cientistas, engenheiros, 

tecnólogos – e o Congresso, destacando a necessidade de uma aproximação mais efetiva entre 

esses grupos: 

[...] apenas dois temas da área de ciência & tecnologia mobilizaram o Congresso 
nos últimos dez anos: o Acordo Nuclear e a Lei de Informática [...] mas 
infelizmente, em nenhum momento o Congresso chamou a si a responsabilidade 
de elaborar uma estratégia para o desenvolvimento científico e tecnológico 
nacional [...] A constituinte representa uma oportunidade única para que o Brasil 
defina seus grandes objetivos em ciência e tecnologia. Por essa razão, é preciso 
que a comunidade científica, os engenheiros, tecnólogos e empresários nacionais 
dialoguem com a sociedade sobre a natureza, as implicações e a importância da 
pesquisa para o futuro do país.303 

Novamente, os grupos ligados à ciência e à tecnologia buscaram um diálogo com a 

sociedade política, de forma a garantir a independência dessas áreas que não poderiam estar 

atreladas a acordos econômicos internacionais, sob pena de se manterem, ainda, como 

consumidoras de tecnologia e da ciência. Reforça-se, assim, que a questão da proteção do 

patrimônio científico nos anos de 1980 estava relacionada aos novos agentes sociais que 

emergiram na recondução do país durante o processo de retorno democrático.  

Essa geração, que vivenciou as mudanças políticas implantadas ao longo do século XX, 

que guardava na memória as lembranças de suas trajetórias e das dificuldades em realizar suas 

pesquisas, que oscilava de acordo com os interesses políticos e econômicos do governo brasileiro, 

                                                 
302 PAVAN, Crodowaldo; VIÉGAS, João Alexandre. Constituinte, ciência e tecnologia. São Paulo: Cidade 

Press/Hamburg, 1986. Pavan, geneticista reconhecido por seus pares, na época ocupava a presidência da SBPC e 
a diretoria do Instituto de Biologia da UNICAMP. Historiador do Núcleo de História da Ciência & Tecnologia da 
Universidade de São Paulo (USP), Viégas dirigiu a Comissão de Informática da SBPC e liderou o movimento de 
cientistas, coordenado pela SBPC, pela aprovação da Emenda Leça, que elevou o orçamento da Fundação de 
Amparo à Pesquisa, conferindo um tratamento privilegiado à ciência na Constituinte estadual. 

303 Ibid.  
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buscou negociar a inserção de representantes da C&T nas políticas públicas em torno de questões 

que, diretamente, afetavam essa área. É nesse momento de renovação e discussão dos caminhos a 

serem trilhados que entram em cena os mecanismos de consagração do discurso da importância 

da ciência e da tecnologia e de ações que estreitassem essa área com a sociedade em geral. 

Alinhavavam-se, assim, as estratégias para a construção da noção de patrimônio científico e da 

importância de sua proteção. 



 
 

 
 

3. CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO CIENTÍFICO 

Vivíamos em um período de distensão do regime militar, em que se promoviam 

negociações políticas de transição para o projeto democrático brasileiro. Por isso, a ideia de 

reativar os lugares de consagração da ciência no Brasil e do Rio de Janeiro, no momento em que 

muitas instituições federais estavam sendo transferidas para Brasília, enquanto outras eram 

reestruturadas, dentro do projeto de reorganização administrativa do Estado brasileiro, 

movimentou os grupos em defesa de seu patrimônio científico e também da continuidade de suas 

instituições. 

Essa temática não foi primazia apenas do Grupo Memória da Astronomia (GMA) do 

Observatório Nacional, mas de todos os grupos que se sentiram ameaçados nesse período. Nesta 

pesquisa, deparamo-nos com documentos de outras instituições científicas que também se 

organizaram para proteger seus acervos, como, por exemplo, a Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM)304, atual Serviço Geológico do Brasil (SGB), que se uniu com o 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para negociar a criação do Museu de 

Ciências da Terra305, “reativando uma velha tradição que começou em 1907, quando da criação 

do Serviço Geológico [e Mineralógico] do Brasil”306. Podemos inferir que tal decisão serviu de 

estratégia para defender a permanência dessa instituição no Rio de Janeiro, que passava por fase 

de esvaziamento cultural. 

                                                 
304 Nos anos de 1970, a CPRM era uma sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Minas e Energia, 

destinada a executar os programas de levantamentos geológicos e pesquisa mineral do governo federal. 
305 A leitura na documentação nos induz a pensar que ainda não havia um nome definitivo para o museu a ser criado; 

por isso, os missivistas utilizavam nos documentos diferentes nomenclaturas: Museu de Minerais, Rochas e 
Fósseis, Museu da Terra, Museu de Ciências da Terra. 

306 Ofício 206/PR/79, de 23 de outubro de 1979, encaminhado por José Raimundo de Andrade Ramos, presidente da 
CPRM, ao vice-presidente do CNPq, Lindolpho de Carvalho Dias. Acervo MAST/Arquivo Jacques Danon 
(JD.T.3.3.008). O Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil passa, em 1934, a fazer parte da estrutura do 
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), que, em 1969, é anexado ao Ministério das Minas e 
Energia. 
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3.1 Museus de Mineralogia 

[...] interessados em preservar o acervo cultural representado pelo Museu de 
Minerais, Rochas e Fósseis na cidade do Rio de Janeiro, [...] estamos tomando 
todas as providências para que um Museu de Minerais, Rochas e Fósseis, 
moderno, seja montado na Cidade do Rio de Janeiro, sem ônus para a CPRM, e, 
para isso, solicitamos o apoio individual dos Srs. Diretores.307 

Em 1979, o presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), José 

Raimundo de Andrade Ramos, e o seu diretor administrativo, Geraldo França Ribeiro, entre 

outros diretores da empresa, iniciam a negociação para reativação do Museu de Minerais, Rochas 

e Fósseis, que funcionava, desde os anos de 1920, nas dependências do Departamento Nacional 

da Produção Mineral (DNPM). Os documentos indicam que o incêndio ocorrido em 1972, na 

biblioteca desse órgão, acarretou o fechamento do museu, que teve sua coleção prejudicada. 

[...] O incêndio da biblioteca do Departamento Nacional da Produção Mineral – 
DNPM e a posterior modificação na sua estrutura desfizeram o Museu de 
Minerais, Rochas e Fósseis que o referido órgão mantinha no Rio de Janeiro. [...] 
Por outro lado, a tradição cultural e científica do Rio de Janeiro não se conforma 
com o desaparecimento do museu da Praia Vermelha.308 

A criação do Museu de Ciências da Terra é, na verdade, a tentativa de reativação do 

antigo Museu de Rochas e Minerais, a fim de torná-lo “moderno”309, marcando o papel do Rio de 

Janeiro na consolidação da ciência. Outro argumento utilizado pelo presidente do órgão foi a 

formação dos jovens e a possibilidade de pesquisas nas coleções adquiridas desde os anos de 

1920:

                                                 
307 Memorando n. 083/PR/1979, de 30 de maio de 1979, de José Raimundo de Andrade Ramos, presidente da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), e Geraldo França Ribeiro, diretor da Área de 
Administração, aos membros da Diretoria Executiva da empresa, sobre a criação do Museu de Minerais, Rochas 
e Fósseis. Acervo MAST/Arquivo Jacques Danon.  

308 Carta de Jacques Danon, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, a César Cals, ministro das Minas e 
Energia, justificando a criação do Museu da Terra. 14 out. 1982. Arquivo Jacques Danon/ Acervo MAST 
(JD.T.3.3.008). 

309 Ofício n. 206/PR/79, de 23 de outubro de 1979, encaminhado por José Raimundo de Andrade Ramos, presidente 
da CPRM, ao vice-presidente do CNPq, Lindolpho de Carvalho Dias. Arquivo Jacques Danon/ Acervo MAST 
(JD.T.3.3.008). 
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[...] – Devolver à cidade do Rio de Janeiro o museu que durante tantos anos 
serviu a técnicos e leigos, incorporando-o novamente ao roteiro cultural e 
turístico da cidade; – Despertar nos jovens o gosto pela mineralogia e 
paleontologia, bem como lhes proporcionar um melhor conhecimento dos 
recursos minerais brasileiros; e, propiciar aos pesquisadores, ambiente para 
estudo de espécimes minerais e fósseis, pesquisas bibliográficas, reprodução de 
holótipos e outros tipos, bem como acesso às coleções não exibidas e todo o 
apoio à pesquisa científica.310 

Note-se que havia sempre preocupação com o “despertar” de vocações e com o 

esvaziamento da cidade do Rio de Janeiro. Reforçava-se, assim, a perda do valioso acervo da 

biblioteca do DNPM e de parte da coleção de rochas, “[...] cujo vasto e precioso acervo, o mais 

completo da América Latina, foi totalmente arrasado por incêndio de grandes proporções, que 

inutilizou, ainda, a maior parte da coleção do Museu de Rochas e Minerais, a ela contígua”311. 

Essa negociação continuou em 1983, quando o físico Jacques Abulafia Danon foi 

convidado a participar da comissão que “cuidará de examinar o projeto e de buscar o apoio 

indispensável à viabilização da iniciativa”312. Segundo Jacques Danon, a criação desse museu 

teria o apoio da Academia Brasileira de Ciências (ABC), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO), que disponibilizariam seus museólogos para o auxilio técnico. Para 

Jacques Danon, a criação de museus de mineralogia relaciona-se ao fato de esses minerais não 

terem sido ainda estudados por físicos, além de serem oriundos do subsolo brasileiro: 

[...] hoje em dia, o estudo científico dos minerais ultrapassou de muito a própria 
mineralogia. Atinge os domínios os mais variados da física, da geologia. O 
interesse para preservar tal coleção – 90% dos minerais são brasileiros – é 
grande para que os minerais sejam estudados por métodos físicos.313 

                                                 
310 Proposição preliminar de criação do Museu da Terra, encaminhada, em 23.10.1979, ao vice-presidente do CNPq, 

Lindolpho de Carvalho Dias. Arquivo Jacques Danon/Acervo MAST (JD.T.3.3.008). 
311 Carta, datada de 26.04.1983, do presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), José 

Raimundo de Andrade Ramos, a Jacques A. Danon. Arquivo Jacques Danon/Acervo MAST (JD.T.3.3.008). 
312 Ibid. 
313 Entrevista de Jacques Danon a Beatriz Bomfim: “A técnica francesa a serviço da riqueza mineral do Brasil”. 

Arquivo Jacques Danon/Acervo MAST (JD.T.3.3.008). 
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Segundo Danon, a valorização do acervo mineralógico existente no Brasil não interessava 

somente do ponto de vista científico, mas também para “chamar a atenção do público e das 

autoridades para a importância de tal riqueza mineral permanecer no país”314. A par disso, 

naquele período já se tinha plena noção da importância desses minerais como mercadoria, 

portanto, com valor de troca no mercado internacional. 

O presidente da CPRM, José Raimundo de Andrade Ramos, em palestra proferida na 

Escola de Minas de Ouro Preto, apontava os minerais como instrumentos de ação política, 

alegando que “as matérias-primas minerais estão perdendo suas características de simples bens 

econômicos para tornarem-se fatores cada vez mais ponderáveis na política internacional”315. 

Para ele, a maioria das jazidas foi descoberta por meio de pesquisa de prospecção e “equipamento 

rudimentar e em condições de extremo desconforto e muitas vezes com grandes riscos à [...] 

segurança pessoal”316. A partir dos anos de 1970, a pesquisa passou a ser desenvolvida com 

tecnologia de ponta, que localizava a área de reservas minerais a partir do contexto geológico 

considerado favorável, à qual ele denominava pesquisa centrípeta. 

Ao mesmo tempo em que se pensava em reativar/criar o Museu de Ciências da Terra no 

Rio de Janeiro, Jacques Danon negociava a modernização do Museu de Mineralogia da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por meio de convênio entre essa 

instituição de ensino, o CNPq e a FINEP, os quais repassariam os recursos financeiros, além de 

negociarem a assessoria técnica do pesquisador Pierre Bariand, por intermédio de convênio entre 

                                                 
314 Entrevista de Jacques Danon a Beatriz Bomfim: “A técnica francesa a serviço da riqueza mineral do Brasil”. 

Arquivo Jacques Danon/Acervo MAST (JD.T.3.3.008). 
315 RAMOS, José Raimundo de Andrade. Os minerais e a ação política. Palestra proferida na Semana de Estudos 

Comemorativos do 107º aniversário da Escola de Minas, em 3 de outubro de 1983, em Ouro Preto (MG). 
Arquivo Jacques Danon/Acervo MAST (JD.T.3.3.008 – 23A). 

316 Ibid. 
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o CNPq e o Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) [Centro Nacional de Pesquisas 

Científicas – CNPC]. 

Segundo o reitor da UFOP, Maurício Lanski, a coleção do museu possuía “mais de trinta 

mil peças catalogadas, constituindo-se em um acervo com poucos paralelos no mundo e nenhum 

na América Latina”317. Segundo ele, as primeiras amostras foram doadas pelo cientista Claude 

Henry Gorceix, as quais vieram de seu próprio Laboratório de Mineralogia e Geologia, localizado 

no Rio de Janeiro, e da Universidade de Paris, quando Gorceix veio para o Brasil. Outras 

amostras foram trazidas por professores da UFOP que participaram de exposições internacionais 

e nacionais, onde eram “apresentados minerais de ferro, amostras de ouro e de outras espécies 

minerais comuns na região”318. O Programa FINEP/CNPq financiou a modernização do Museu 

de Mineralogia da Escola de Minas da UFOP e movimentou novos grupos na defesa do 

patrimônio científico que até então não tinham sido contemplados com as benesses do Estado. 

Porém, o fato de financiar a recuperação dos museus de mineralogia não garantia aos 

gestores do CNPq e FINEP um olhar sobre suas próprias instituições, demonstrando contradição 

entre as ações executadas por esses organismos de fomento e as ações internas em suas próprias 

unidades, como, por exemplo, o Observatório Nacional, que, mesmo incorporado ao CNPq, em 

1976, fora alvo de auditoria com indicação para sucateamento de instrumentos, arquivos e de sua 

biblioteca. 

                                                 
317 Ofício Reitoria 200/83, de 08 de novembro de 1983, do reitor Maurício Lanski para a professora Esther de 

Figueiredo Ferraz, ministra de Estado da Educação e Cultura. Esse ofício também foi encaminhado ao presidente 
João Baptista de Oliveira Figueiredo. Jacques Abulafia Danon recebeu da Associação dos Antigos Alunos da 
Escola de Minas de Ouro Preto a inclusão de seu nome no quadro de sócios honorários, “pelos relevantes 
serviços prestados à Escola de Minas, conforme carta de 5 de janeiro de 1984. Arquivo Jacques Danon/Acervo 
MAST ((JD.T.3.3.008). 

318 Projeto de ampliação e modernização da coleção de minerais da Escola de Minas da Universidade Federal de 
Ouro Preto. Arquivo Jacques Danon/Acervo MAST (JD.T.3.3.008). 
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A decisão do governo federal na década de 1970 (transferir alguns órgãos para Brasília) 

também ocasionou um esvaziamento do campus do Observatório Nacional, ocupado pelo arquivo 

do CNPq e por uma de suas unidades – o Instituto Brasileiro de Informação Científica e 

Tecnológica (IBICT), responsável pelo tratamento da informação científica e tecnológica. 

O GMD (Grupo Memória e Divulgação), transformado em GMA (Grupo Memória da 

Astronomia), aproveitou esse fato para também reforçar a criação, no Rio de Janeiro, de “um 

Museu de Ciência”, vendo contraditória a ideia de se transferir “[...] um precioso acervo histórico 

que poderia vir integrar o centro de documentação de História da Ciência do Museu”319. 

3.2 Observatório Nacional: Um Pouco de História 

O Observatório Nacional teve a sua origem na Escola Militar. Em 15 de outubro de 1827, 

o visconde de São Leopoldo assinava o decreto de criação do Observatório Astronômico, 

referendado por D. Pedro I, que reconhece e nomeia essa instituição para delimitação das 

fronteiras do território, visando à continuidade administrativa de seu pai e a garantir o território 

para o império.320 Porém, o impasse gerado entre engenheiros e professores da Escola Militar 

Escola quanto ao perfil pedagógico do Observatório causaria estranhamento entre os seus 

profissionais: “[...] O Observatório me parece dever destinar-se a um curso prático de 

Astronomia, que devem seguir os discípulos de qualquer Academia no mesmo ano em que 

estudarem Astronomia e Navegação [...]321. 

                                                 
319 Ofício CI-GMA 055/82, do Grupo Memória da Astronomia do Observatório Nacional, ao chefe da Inspetoria 

Interna do CNPq, Manoellito Fontes Ferreira. Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1982. Arquivo MAST. 
320 VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. História do Observatório Nacional: a persistente construção de uma 

identidade científica. Rio de Janeiro: Observatório Nacional, 2007. p. 9. Nesse livro, Videira percorre o 
crescimento e o desenrolar das ciências no Brasil e suas ligações com outras instituições no exterior, dentro da 
perspectiva de uma ciência sem fronteiras. Porém, não podemos nos esquecer de que todos os personagens do 
livro tinham, direta ou indiretamente, raízes no exterior. 

321 VIDEIRA, Antonio Augusto Passos, op. cit., p. 9. 
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O Observatório funcionou na Escola Militar localizada no Largo de São Francisco e teve, 

até 1845, o professor de Matemática, Pedro de Alcântara Bellegarde, como responsável. Nesse 

ano, a instituição passou por uma reforma administrativa realizada pelo ministro da Guerra, 

Gerônimo Francisco Coelho, que modificou o seu nome para Imperial Observatório do Rio de 

Janeiro, implantando o cargo de diretor, para o qual foi nomeado o professor da Escola Militar 

Soulier de Sauve. Entre 1846 e 1850, de Sauve transfere o Observatório para a antiga igreja 

jesuítica no morro do Castelo. A princípio, a divergência não atingiu as atividades do 

Observatório, que continuava a ser o lócus da prática científica no ensino. 

Em 1865, a Escola Militar dividiu-se, sendo criada a Escola Central, à qual o 

Observatório ficou subordinado, continuando a ser administrado por professores dessa escola – 

portanto, exercendo, até 1871, a instrução das escolas militares de terra-e-mar. Nesse mesmo ano, 

o cientista Emmanuel Liais foi empossado como diretor e reorienta o perfil da instituição para 

pesquisa e prestação de serviços à sociedade. Assim, o Observatório passa a realizar os serviços 

de meteorologia, astronomia, geofísica e medição do tempo e determinação da hora. Liais 

negocia a transferência de subordinação do Observatório e o espaço a ser criado para a nova sede, 

iniciando estudos para determinar o melhor local para abrigar as pesquisas em Astronomia.322 

Em 1881, Luis Crulz substituía Liais na administração do Observatório, que continuava 

sediado no morro do Castelo. Entre 1892 e 1896, Crulz organizou uma expedição ao Brasil 

Central, para demarcação da nova capital, pensada para manter a segurança do Estado de 

possíveis guerras que levassem à sua queda. 

                                                 
322 No arquivo de plantas do Observatório Nacional disponível no MAST, existe um dossiê de plantas desse estudo e 

está totalmente organizado com inventário sumário dos projetos para a nova sede do Observatório Nacional.  
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Com a República, essa instituição começou a sofrer cortes em seu orçamento. A 

Astrofísica, uma nova área introduzida por Luis Crulz para ser investigada, teve suas atividades 

paralisadas, “[...] uma vez que as preocupações estavam todas elas determinadas para as 

aplicações das ciências capazes de contribuir para o desenvolvimento econômico do país”323. 

O processo de sua transferência, autorizado pelo Império em 1888, também foi 

momentaneamente paralisado, prejudicando ainda mais suas atividades, que não podiam mais ser 

realizadas em instalações físicas precárias, sem condições de manter documentos e instrumentos. 

Porém, movimentos sociais, tais como a “Revolta da Vacina”, ocorridos em torno do morro do 

Castelo, prejudicaram as atividades da instituição. Luis Crulz, assim, negociou outro espaço para 

abrigar o Observatório, sendo o morro de São Januário o local escolhido para a nova sede. Com o 

falecimento de Crulz, em 1908, Henrique Charles Morize passou a dirigir o Observatório. 

Em 18 de novembro de 1909, o Decreto n. 7.672 criava, no âmbito do Ministério da 

Agricultura, a Diretoria de Meteorologia e Astronomia, subordinando a esta o Observatório 

Nacional e extinguindo o Observatório do Rio de Janeiro.324 Em 1921, essa diretoria foi dividida 

em Diretoria de Meteorologia e Diretoria de Astronomia, Geofísica e Metrologia (tempo e 

frequência), porém, mantendo o nome de Observatório Nacional. 

O Observatório Nacional foi um empreendimento do Estado, portanto, criado na 

conjuntura do pensamento liberal e representava a ciência que se fazia na época. Ele teve sua 

criação questionada em fins de 1950 e início de 1960, quando se vê com “problemas de 

                                                 
323 VIDEIRA, Antonio Augusto Passos História do Observatório Nacional: a persistente construção de uma 

identidade científica. Rio de Janeiro: Observatório Nacional, 2007. p. 43. 
324 Ao longo de sua existência, o ON passou por vários ministérios – Guerra; Império; Indústria Pública Correios e 

Telégrafos; retornou para Guerra; Indústria, Viação e Obras Públicas; Agricultura, Indústria e Comércio; 
Educação e Saúde; Educação e Cultura – o que demonstra a instabilidade do Estado na direção de sua política. 
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relacionamento com a burocracia estatal, a qual se mostrou, em muitas situações, insensível às 

necessidades e às demandas dessa Instituição”325. 

Em 1975, o Observatório Nacional tem a sua subordinação transferida para o CNPq, que 

recebe também todos os bens móveis e imóveis do ON. O CNPq inicia, na época, a construção de 

um prédio no campus do Observatório Nacional para abrigar o seu Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)326, passando também a ocupar uma das salas com o 

seu arquivo institucional. 

Porém, com a decisão de o Governo Militar prosseguir com a transferência de órgãos 

federais para Brasília e o redirecionamento pelo qual o Observatório Nacional sofria a partir da 

montagem do telescópio em Itajubá, o campus dessa instituição passou a ser cenário de ações 

conflitantes em relação à guarda de documentos que nem todos faziam questão de preservar. 

                                                 
325 VIDEIRA, Antonio Augusto Passos História do Observatório Nacional: a persistente construção de uma 

identidade científica. Rio de Janeiro: Observatório Nacional, 2007. p. 43. 
326 O IBICT foi instituído pela Resolução n. 20/76, de 25 de março de 1976, para preencher a lacuna no Sistema 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT), como resultado da reorganização 
administrativa ocorrida na década de 1970, quando o governo militar altera a estrutura original do Instituto 
Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) que fora criado em 1954 por Decreto Presidencial n. 35.124, 
de 27 de fevereiro de 1954, dentro da estrutura do CNPq, para atender às demandas da informação científica em 
torno das áreas contempladas pelo Conselho. Em meados da década de 1960, quando foram introduzidos no 
Brasil equipamentos eletrônicos com os quais os bibliotecários não estavam familiarizados, as bibliotecárias 
Célia Ribeiro Zaher e Hagar Espanha Gomes, então presidente e vice-presidente do IBBD, respectivamente, 
começaram a elaborar um curso de mestrado em Ciência da Informação, a fim de atualizar os profissionais 
quanto ao uso desses equipamentos e à produção teórica da área.  Segundo Nanci Oddone, a proliferação de 
novos equipamentos e, com isso, novas formas de atuação do profissional da informação, não ocorreu somente 
no Brasil, mas também “no resto do mundo, de maneira a romper com o passado de práticas que não se 
mostravam mais competentes para atender às necessidades bibliográficas e documentais de uma sociedade 
marcada pela explosão tecnológica e principalmente de uma comunidade científica em contínuo processo de 
crescimento”. Ver: ODDONE, Nanci. O IBBD e a informação científica: uma perspectiva histórica para a ciência 
da informação no Brasil. Ci. Inf., Brasília, v. 35, n. 1, p. 49, jan./abr. 2006. 



128 
 

 
 

3.2.1 Campus do Observatório Nacional: estratégias de sobrevivência 

O Sr. GRR propõe a alienação por venda dos papéis inservíveis e os documentos 
microfilmados decorrentes da implantação do projeto de reorganização e 
recuperação do arquivo geral do CNPq.327 

Com a transferência da sede do CNPq para Brasília, ocorrida em 1975, e do IBICT, que 

ocupava um prédio no campus do Observatório Nacional, o CNPq inicia o seu sistema de arquivo 

que pressupunha o recolhimento ao Arquivo Central dessa instituição, em Brasília, de todos os 

seus documentos, bem como os do IBICT, principalmente a documentação considerada relevante 

ou sigilosa. 

Os documentos contábeis e orçamentários foram objetos de discussão interna porque eram 

passíveis de eliminação. Em consulta aos órgãos responsáveis, como Secretaria de Planejamento 

(SEPLAN) e Tribunal de Contas da União (TCU), foi-lhes indicado que a “incineração ou a 

inutilização de documentos ou processos em seu poder é matéria de sua estrita competência, 

respeitada a norma legal pertinente”328. 

O superintendente de Administração e Finanças do CNPq, Ricardo Fernandes, respaldado 

pelo aval do Arquivo Nacional, propôs ao gerente administrativo, Hideo Butsugan, a alienação 

por venda dos documentos da área financeira e orçamentária, considerados “papeis inservíveis, 

[...] sem interesse”329, alegando que tais documentos, depois da prestação de contas aprovada 

pelo TCU, poderiam permanecer por mais cinco anos, sendo então, eliminados. Outros 

documentos deveriam ser transferidos para Brasília. 

                                                 
327 Ofício n. 0510.1478/78, de 07 de julho de 1978, sobre incineração de documentos contábeis e orçamentários. 

Arquivo CNPq/Acervo MAST. Geralmente, a lei manda guardar os documentos contábeis e financeiros por 
cinco anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas. Essa norma ainda se encontra em vigor. 

328 Ofício n. 0510.1478/78, de 07 de julho de 1978, op. cit. 
329 Ofício n. 0520.1050/78, de 17 de outubro de 1978, op. cit. 
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Vale lembrar que a OEA e a UNESCO, durante a década de 1970, demonstraram interesse 

em formular programas de desenvolvimento de serviços de arquivos e centros de documentação, 

insistindo “num programa de incentivo e melhoria dos arquivos brasileiros”330: 

[...] os organismos internacionais, do continente e mundial, a Organização dos 
Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura, tenham decidido articular-se num programa de 
desenvolvimento dos arquivos latino-americanos.331 

Ao mesmo tempo em que se reuniam para discutir procedimentos quanto à preservação de 

documentos e à luta da profissionalização da área, alguns profissionais da Arquivologia 

reforçavam a importância de “uma política nacional de eliminação de papéis e de identificação 

dos preserváveis”332, de forma a garantir a preservação dos documentos considerados de guarda 

permanente. Essa política visava a barrar o processo de guarda indiscriminada de papéis sem uma 

avaliação criteriosa: 

Para se apreciar o valor dos documentos e se preconizar o ciclo de vida dos 
conjuntos, há de se proceder a um levantamento da produção documental de 
cada órgão do governo, levantamento este que além de instrumento racional de 
trabalho seria também importante guia dos arquivos [...]. Ao estudioso, 
historiador, economista, pesquisador social [...] interessaria saber que séries são 
eliminadas nas várias áreas da administração, e com que séries poderão eles e os 
que os seguirem contar em suas pesquisas, no futuro. [...]. Verifica-se uma 
guarda indiscriminada de tudo que se registra em documentos, acumulam-se 
papéis, mas não são os mesmos cuidados como verdadeiros arquivos [...].333 

                                                 
330 ESPOSEL, José Pedro Pinto. Palavras do presidente da AAB. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ARQUIVOLOGIA, 1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 
1972. p. 21. 

331 LIMA, Raul. Discurso do diretor do Arquivo Nacional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, 
1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 1972. p. 25. 

332 SOARES, Nilza Teixeira. Administração e controle da produção documental em função da pesquisa, avaliação e 
eliminação de papéis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, 1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... 
Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 1972. p. 491. 

333 Ibid. 
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Essa palestra serviu como ‘fala de autoridade’ para a limpeza dos depósitos de 

documentos, já que naquela época os gestores públicos estavam mais preocupados em gerenciar 

espaços que proteger a documentação comprobatória das atividades e funções de suas 

instituições. Respaldados em orientações técnicas do processo de avaliação, autorizavam a 

eliminação de documentos sem qualquer reflexão de sua importância para a história do país. 

A eliminação de alguns desses documentos contribuiu para deflagrar um movimento do 

Grupo de Memória da Astronomia do ON (GMA), que, em 6 de agosto de 1982, encaminha 

ofício com ponderações acerca da transferência do acervo de documentos do CNPq: 

Acreditamos possuir bases científicas sólidas o argumento que defende a 
permanência de documentos no contexto histórico e social em que são gerados. 
A documentação histórica não deve ser retirada de onde é produzida e este é o 
exemplo que nos dá o Arquivo Nacional. Como se sabe, este manterá no Rio de 
Janeiro os documentos produzidos pelas instituições oficiais até o ano de 1960. 
A Biblioteca Nacional e outras instituições culturais também não se transferiram 
para Brasília, com o que colaboraram, inclusive, para evitar o esvaziamento 
cultural da cidade. Nosso ponto de vista, portanto, é que o CNPq deva manter 
sua documentação histórica no Rio de janeiro, pelo menos a que foi produzida 
até 1974. A partir daquele ano, a estrutura administrativa do Conselho se alterou 
radicalmente, passando a refletir um contexto inteiramente novo. Ora, a vida do 
CNPq no Rio de Janeiro representa todo um período, toda uma unidade que 
reflete um ambiente histórico e cultural cuja totalidade não deve ser quebrada. A 
unidade do arquivo do CNPq, acreditamos, deve ser preservada pela sua 
duplicação através de microfilmagem, permanecendo no Rio de Janeiro o 
considerável acervo de documentos produzidos ao longo de quase 24 anos [...]334 
(grifo nosso) 

O GMA também incorporou o discurso do esvaziamento do Rio de Janeiro para negociar 

a permanência do arquivo do CNPq na cidade, como estratégia para a criação de um espaço para 

abrigar não só a documentação do Conselho, como também a de suas unidades de pesquisa, que 

não sabiam o que fazer com seus documentos considerados ‘mortos’335. 

                                                 
334 Ofício n. CI-GMA 055/82, de 6 de agosto de 1982, do Grupo de Memória da Astronomia do Observatório 

Nacional para o chefe da Inspetoria Interna do CNPq, Manoellito Fontes Ferreira. 
335 O termo ‘morto’ era utilizado na área administrativa para designar documentos que passaram de sua fase corrente 

aguardando a destinação final. 
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Ao citar como exemplo o Arquivo Nacional, que manterá no Rio de Janeiro os documentos 

produzidos pelas instituições oficiais até o ano de 1960, o GMA, novamente, utiliza essa instituição 

como ‘fala de autoridade’ – nesse caso, para garantir a permanência dos documentos do CNPq na 

cidade. Ademais, o GMD conhecia a intenção dos gestores do CNPq e indicava o que estava por 

trás daquela transferência: o medo do uso de informações chanceladas como secretas e 

confidenciais: 

[...] a classificação de alguns documentos integrantes do acervo como secretos 
ou confidenciais, principalmente os da década de 50 – é hoje inteiramente 
anacrônica. As informações “secretas” que contém são hoje de domínio público 
[...].336 

O GMA não só conseguiu a permanência da documentação do CNPq no Rio de Janeiro, 

como evitou destruição de parte dela. Em 1987, um antigo funcionário, responsável pelo arquivo 

CNPq no Rio de Janeiro, em conversa informal com a equipe de estagiários, comentava sobre a 

destruição de documentos ocorrida na década de 1970, afirmando ter levado para sua casa 

documentos com assinatura do então presidente Vargas, enquanto outros foram misturados aos 

processos do CNPq. Ele alegava que se não fizesse isso, eles seriam destruídos.337 

Quanto à documentação do Observatório Nacional, Luiz Muniz Barreto, em suas 

reminiscências, aponta o descaso dos administradores públicos para com ela e lembra as 

sugestões dadas por um auditor, na década de 1970, para resolver o assunto: 

                                                 
336 Ofício GMA 055/82 de 06 de agosto de 1982 do Grupo Memória da Astronomia do ON para Manoellito Fontes 

Ferreira, chefe da Inspetoria Interna do CNPq. 
337 Helídio Moura foi funcionário do CNPq e era responsável pelo arquivo permanente do órgão até a sua 

aposentadoria. Quando percebeu o trabalho realizado pelo MAST, de organização e conservação de documentos, 
devolveu um lote de documentos protegidos por ele que tinham sido destinados à destruição. Esse material 
pertencia ao Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas, encontrado em meio aos 
documentos do CNPq. Para mais detalhes sobre o CFEACB, ver: LISBOA, Araci Gomes. O Conselho de 
Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil: ciência, patrimônio e controle. Dissertação 
(Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004. 
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[...] todos os instrumentos velhos, obsoletos e sem uso fossem alienados e 
vendidos como metal velho, para abrir espaço para abrigar os novos 
equipamentos [...] O mesmo destino era aconselhado para os arquivos históricos 
de documentos. Se tivéssemos seguido aquelas recomendações, teríamos 
provocado terríveis desgostos em Sauve, Liais, Cruls, Morize, Costa e Sodré lá 
em seus postos no Olimpo. Conscientemente, não segui as recomendações [...] 

338 (grifo nosso). 

Embora Muniz Barreto relate não ter seguido as recomendações do auditor, um 

documento encontrado no arquivo do MAST indica ter ocorrido, em 1974, o descarte de parte do 

acervo da biblioteca do ON, como se verifica no questionamento do pesquisador Ronaldo 

Mourão ao então diretor do ON: 

Prezado senhor Diretor, 

Em prosseguimento às nossas conversas, pessoal, no dia 15, e telefônicas, nos 
dias 16 e 17, venho solicitar providências urgentes para saber o que foi feito do 
acervo da biblioteca do Observatório Nacional, que se achava no porão da 
repartição. Sei que parte se encontra no salão nobre, e parte foi retirada por um 
caminhão com destino ignorado. Segundo declaração do Sr. Jair Barroso Junior, 
teria sido destinado a ser transformado em papel, livros e coleções inteiras de 
diversas Academias de Ciências e Letras do século passado e início deste [...]339. 

Ronaldo Mourão destaca, ainda, a ação do Ministério da Educação e Cultura para 

“proteger o patrimônio cultural do país”340, alertando que, com relação ao Observatório Nacional, 

subordinado, na época, a esse ministério, implementava-se ação contrária ao que estava sendo 

instituído por aquele ministério. 

Vale lembrar que, nesse período, o olhar do historiador não contemplava as questões 

científicas. A história política e econômica ainda determinava as pesquisas históricas, conforme 

indica um texto de Stanley E. Hilton publicado em 1972. Para o autor, o estudo da história 

contemporânea no Brasil se limitava à República. Alertava ele para o “descuido dos historiadores 

                                                 
338 BARRETO, Luiz Muniz. Observatório Nacional: 160 anos de história. Rio de Janeiro: CNPq/Observatório 

Nacional, 1987. p. 371. 
339 Carta de Ronaldo Mourão ao Diretor do Observatório Nacional, Luiz Muniz Barreto, sobre o acervo da Biblioteca 

do ON. Rio de Janeiro, 18 fev. 1974. Arquivo MAST. 
340 Ibid. 
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profissionais no Brasil”341 quanto ao campo de investigação da história contemporânea, já que, 

naquele momento, a história contemporânea não significava o imediatismo em sentido 

cronológico e se discutia qual seria o grande divisor temporal da contemporaneidade. 

Enquanto em outros países os historiadores discutiam questões tais como acesso, 

querendo conhecer o passado recente de seus países, no Brasil a ditadura militar afastava o 

historiador das questões contemporâneas, “deixando a história mais recente como domínio do 

jornalista ou polemicista”342. Para Stanley E. Hilton, não havia qualquer debate sistemático entre 

os historiadores brasileiros sobre a praticabilidade de história contemporânea, assim como o 

personalismo prejudicava os estudos porque não havia crítica às personalidades do passado. Ele 

alegava que o estudante de História não analisava os “acontecimentos recentes talvez por medo 

de ofender alguém que esteja ou venha a estar em uma posição de afetar adversamente o status ou 

a carreira dele”343. Para ele, os estudos sobre o período Vargas, centrando o interesse em acervos 

de diplomatas e arquivos particulares de políticos, apontavam outro olhar para essas novas fontes 

que, até aquela época, não estavam disponíveis para consulta. 

Se a história política começava a dar início na busca de fontes localizadas em espaços 

privados, os que militavam em instituições científicas percebiam o distanciamento do interesse do 

pesquisador social para as questões científicas e buscavam suporte para ressaltar a importância de 

ações para proteger os documentos produzidos pelas instituições científicas. 

Todas as ações deflagradas para preservação dessa documentação, somadas às incertezas 

da permanência do ON no campus, provavelmente contribuíram para que, em 15 de outubro de 

1979, o então diretor José A. de Freitas Pacheco deflagrasse, junto ao SPHAN, a proposta de 

                                                 
341 HILTON, Stanley E. O estudo da história contemporânea. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ARQUIVOLOGIA, 1., 1972, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 
1972. p. 259. 

342 HILTON, Stanley E., op. cit., p. 262. 
343 Ibid., p. 260. 
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tombamento do campus do Observatório Nacional. No SPHAN, o arquiteto Antonio Pedro de 

Alcântara, em seu parecer datado de 12 de março de 1981, depois de ressaltar o distanciamento 

entre a arquitetura do Observatório Nacional e a Lei do Patrimônio, propõe ao SPHAN uma ação 

conjunta entre esse órgão federal, o ON e os governos estadual e municipal, de modo a dar outra 

finalidade àquele espaço urbano: 

A edificação, construída na década de 20 [...] Trata-se de projeto que agencia, de 
forma eclética, vocabulário de variada procedência e incorpora a tecnologia dos 
perfis e das chapas metálicas e de ardósia. A ordenação dos espaços internos se 
faz segundo os princípios renascentistas de composição dos eixos e das 
equivalências. [...] o agenciamento dos telhados, o emprego da cor rosa pastel, 
os remetem diretamente às edificações da 2ª metade do séc. XIX. [...] Essa 
edificação não apresenta características que justifiquem seu enquadramento no 
art. 1º do Decreto Lei nº 25 de 30/11/1937. Sabendo-se, no entanto, que o 
Observatório Nacional deverá transferir-se em data próxima e considerando que 
esta e as demais edificações que o compõem e as amplas áreas verdes que as 
envolvem e também sua excelente localização constituem conjunto de fatores de 
excepcional valor para que ali seja criado um centro de cultura e de lazer, 
proponho que a SPHAN, o Observatório Nacional, o Governo Estadual e a 
Municipalidade se articulem no sentido de transformar essa potencialidade em 
realidade.344 

Esse parecer, por ter sido o primeiro documento de avaliação do campus, representava a 

fala autorizada de um técnico que, apesar de sugerir a criação de um centro de cultura e lazer, não 

indicava o seu tombamento, e, ao circular entre os membros do Conselho Consultivo do SPHAN, 

poderia nortear a decisão deles. 

Provavelmente, esse resultado gerou desconforto no GMA, cujos membros iniciaram 

negociação para efetivação do processo de tombamento. Assim, em 12 de fevereiro de 1982, o 

astrônomo Ronaldo Mourão entrega ao diretor do Observatório Nacional, Lício da Silva, “cópia 

                                                 
344 Parecer do arquiteto Antonio Pedro de Alcântara ao DEPT/SPHAN, em 12 de março de 1981. Documento 

pertencente ao processo no 1.009-T-79, relativo ao tombamento do campus do Observatório Nacional. O Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual IPHAN, foi criado pela Lei n. 378, de 13 de janeiro 
de 1937, sendo sua ação de proteção regulamentada pelo Decreto-lei n. 25. Segundo Chuva, essa regulamentação 
estava muito à frente de outros países, abrangendo uma amplitude de espaços tais como localidades históricas, 
monumentos naturais etc., como a Praia de Paquetá. Ver: CHUVA, Márcia. Os arquitetos da memória: a 
construção do patrimônio histórico e artístico nacional no Brasil (anos 30 e 40). Tese (Doutorado em História) – 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1998. p. 57. 
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da proposta da Criação de um Programa de Recuperação e Preservação da Memória Histórica da 

Astronomia e Ciências Afins”345, informando-lhe que o mesmo documento havia sido 

“encaminhado ao Presidente do CNPq, em agosto do ano passado, conforme orientação da 

Diretoria deste órgão”346, ou seja, a proposta fora encaminhada ao CNPq em agosto de 1981. 

Ronaldo Mourão reforçava a “necessidade de que o país, sob a égide do Conselho, venha 

a ser dotado de um serviço de recuperação e preservação de sua memória científica”347, alertando 

para a existência de um “consenso entre a pequena comunidade de historiadores da ciência no 

país”348, mas limitada à área de Astronomia e Ciências Afins. Sugere, ainda, que a proposta 

encaminhada tanto ao ON quanto ao CNPq teve como “meta final assentar as bases para que o 

CNPq venha criar, em futuro próximo, um Museu da História das Ciências”349, que contaria com 

recursos do próprio CNPq, com: 

[...] instalações físicas, instrumentos científicos e documentos antigos, etc. [...] o 
CNPq tem em seus quadros os senhores José Carlos de Oliveira e João Carlos 
Vitor Garcia, doutorandos em História das Ciências na USP, que já mostraram 
interesse em colaborar no projeto [...]350. 

O CNPq manteve sob sua subordinação a maior parte dos institutos de pesquisas do 

Brasil, inclusive o próprio ON. Portanto, Ronaldo Mourão sabia que o Conselho poderia 

disponibilizar recursos financeiros e humanos no tratamento dos documentos que permanecessem 

no Rio de Janeiro. Ronaldo Mourão, nessa época, coordenava o grupo de trabalho responsável 

pela divulgação das atividades do Observatório Nacional, bem como pela conservação dos 
                                                 
345 Ofício n. 60.300.005/82, de 12 de fevereiro de 1982, de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão ao diretor do 

Observatório Nacional, Lício da Silva. Arquivo MAST. Mourão está se referindo à comunicação interna n. 
004/82, de 25 de janeiro de 1982, escrita pelo então diretor Jean-Marie Flexor. Segundo esse diretor, a solicitação 
fora feita pelo Dr. Moura Fé, diretor de Execução do CNPq (DEX). Segundo Marcomede Rangel, ele e Ronaldo 
Mourão entregaram uma proposta de criação de um museu em 1979 ao presidente Figueiredo. Esse fato pode ter 
influenciado o presidente do CNPq a pedir a proposta desse programa. 

346 Ibid. 
347 Ibid. 
348 Ibid. 
349 Ibid. 
350 Ibid. 
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instrumentos científicos. Ele alia, assim, sua luta pela preservação dos instrumentos à dos 

documentos do Observatório Nacional, dando uma nova função para o campus do ON. A ideia de 

criação de um espaço para preservação do acervo da ciência e da tecnologia começava a se 

fortalecer a partir desse trabalho desenvolvido pela equipe que ele coordenava. 

Em 24 de fevereiro de 1982, Licio da Silva formalizava o grupo de trabalho “Preservação 

da Memória e Difusão do Observatório Nacional (GMD)”351, a fim de “manter, junto ao público 

em geral, a boa imagem do Observatório Nacional”352. Ao grupo coube a responsabilidade de 

“preservar a Memória do Observatório Nacional, [...] e da Astronomia”353, além da difusão e 

divulgação, junto à imprensa e ao público, de notícias sobre a instituição. 

Em setembro desse mesmo ano, já com o novo diretor, Luiz Muniz Barreto, esse grupo 

recebeu mais cinco funcionários: o sociólogo João Carlos Victor Garcia e o engenheiro José 

Carlos de Oliveira, ambos historiadores da Ciência, atuando no CNPq como técnicos de 

desenvolvimento científico; Marília Bellizze Jacoud; a bibliotecária Clarice Guimarães da Rocha; 

a secretária Sueli Guimarães Ribeiro.  

O GMD teria 90 dias para apresentar proposta detalhada para “preservação da memória e 

a difusão das atividades científicas do Observatório Nacional”: 

[...] devem constar opções que incluam: a) objetivos a curto, médio e longo 
prazos. b) Estruturas organizacionais correspondentes a esses objetivos. c) 
Vinculações possíveis e desejáveis das estruturas acima; recomenda-se uma 
vinculação sistêmica aos órgãos análogos do CNPq e do País, para que se evite 
duplicação de atividades [...]354. 

                                                 
351 OI-04/82, de 24 de fevereiro de 1982 – Ordem interna assinada por Licio da Silva, criando o grupo de trabalho 

formado pelos funcionários Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, astrônomo e coordenador do grupo; Oliveiros 
Cardoso Tavares, físico e astrônomo; Marcomede Rangel Nunes, físico; Gilberto Oliveira da Silva. Arquivo 
MAST. Além da atividade de divulgação, esses funcionários continuavam a realizar suas pesquisas científicas. 

352 Ibid. 
353 Ibid. 
354 OI-34/82, de 10.09.1982 – Ordem interna assinada por Luiz Muniz Barreto, reformulando a OI-04/82. Arquivo 

MAST. 
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3.3 Mesa-Redonda Preservação da Cultura Científica Nacional 

O fato de Luiz Muniz Barreto ratificar a criação do grupo e estabelecer os pontos que 

constariam no projeto do espaço para preservação da documentação do ON não garantia a sua 

efetivação. Além, disso, o primeiro pedido de tombamento do campus fora negado. 

A estratégia do GMA355 foi organizar uma mesa-redonda (Anexo D) para discutir medidas 

de proteção da “memória histórica no campo das ciências” e propor a criação de um museu de 

ciência Anexo E), utilizando como aliada a imprensa ( 

A mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica Nacional” foi realizada em 17 de 

agosto de 1982 e contou com a participação dos seguintes cientistas: Carlos Chagas Filho, do 

Instituto de Biofísica da UFRJ; Crodowaldo Pavan, presidente da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SPBC); Fernanda de C. Almeida Moro, superintendente de Museus da 

Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ); George Cerqueira 

Leite Zarur, do Programas de Museus e Coleções Científicas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Lício da Silva, do Departamento de 

Astrofísica do Observatório Nacional; Mário Schenberg, físico e professor do Instituto de Física 

da Universidade de São Paulo (USP); Maurício Mattos Peixoto, presidente da Academia 

Brasileira de Ciências (ABC); Luiz Muniz Barreto, diretor do Observatório Nacional; Shozo 

Motoyama, físico e professor do Núcleo de História da Ciência e da Tecnologia da USP 

(coordenador do evento); Simão Mathias, químico do Instituto de Química da USP. 

O astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, na abertura do evento, destacou:

                                                 
355 Os organizadores do evento foram: Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, astrônomo e coordenador do Grupo 

Memória da Astronomia (GMA); João Carlos Victor Garcia, sociólogo; José Carlos de Oliveira, engenheiro e 
professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Eles faziam parte do 
Projeto Memória do Observatório Nacional (ON). 
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[...] Gostaria de lembrar que nosso objeto também é conservar a memória 
presente, a que está sendo vivida. Se não procurarmos conservá-la teremos, no 
futuro, o mesmo trabalho, que, agora, estamos tendo em relação ao século 
passado, isto é, teremos que fazer uma verdadeira caça por todas as instituições, 
porque estará disperso356. 

Ronaldo Mourão chamava a atenção para a conservação da memória presente como 

fundamental para as questões de pesquisas que só poderiam ser ativadas se os signos dessa 

memória fossem preservados. 

Porém, o então diretor Muniz Barreto alertava os participantes da mesa: “Não devemos 

ficar apenas lembrando o passado. Devemos, sim, baseados nesse passado, construir um futuro 

científico. Porque o Brasil ainda não tem a tradição que poderia ter, que deverá ter no futuro”357. 

Mas, para se construir algo, faz-se necessário guardar e, na lógica do Grupo Memória da 

Astronomia, isso não ocorria com os documentos do ON e CNPq. 

Na transcrição das falas dos participantes da mesa-redonda, percebe-se que, a princípio, as 

ideias giravam em torno do entendimento de cada um sobre o conceito de museu para a ciência, o 

que envolvia a memória, o despertar de vocações e o papel desse museu na formação dos jovens. 

Discutia-se, também, o tipo de acervo a ser abrigado por essa instituição: 

[...] Não colocaria a memória antes do museu, porque acho que o museu é a 
instrumentalização da memória. E a memória tem que se fazer também por 
outros meios que não o museu. Ela tem de ser feita por uma série de livros que 
não existem, uma série de informações que não encontramos, nem mesmo nos 
nossos livros didáticos. [...] Hoje, em consequência da influência formalística 
norte-americana, estamos nos esquecendo, completamente, de que ciência só se 
aprende se conhecermos a formação histórica do pensamento e do conceito.358 
(grifo nosso) 

                                                 
356 Transcrição da intervenção de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão na mesa-redonda “Preservação da Cultura 

Científica Nacional”, de 17.08.1982. In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação, 1983. p. 3. 
357 Transcrição da intervenção de Luis Muniz Barreto, op. cit., p. 3. 
358 Transcrição da intervenção de Carlos Chagas Filho, op. cit., p. 7. 
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[...] Museu, na nossa conceituação, é uma entidade que existe mais para instigar 
a juventude a verificar o que há de bonito em ciência, do que propriamente a 
memória. É claro que, ao lado dessa parte dinâmica, dessa parte relativa ao 
futuro, existiria também uma parte histórica.359 (grifo nosso) 

[...] o ideal seria que se fizesse um museu para servir, como fonte, como 
exemplo. Poderia ser em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, que, por abandono do 
Governo Federal, sofreu uma certa decadência neste setor. [...] Um museu de 
ciência voltado para a demonstração é muito importante, mas não se pode 
esquecer a preservação da memória, ainda mais quando há muita gente, jovens 
inclusive, dizendo que não há memória no Brasil. A hora é de parar de falar e 
começar a fazer.360 

Destacam-se, nesses pronunciamentos, os diferentes olhares sobre o mesmo objeto – o 

museu –, demonstrando que não havia consenso entre os participantes quanto ao tipo de 

instituição a ser criada. 

José Leite Lopes chamou a atenção para a preservação da memória científica, reforçando 

que um museu também deveria abrigar “documentos e gravações”, evitando a perda de 

informações, para que “haja a continuidade na História do Brasil: A American Physical Society 

gravou depoimentos do pessoal científico [...] Há, então, um extenso material nos Estados 

Unidos”361. 

A preocupação de Leite Lopes era com a documentação produzida pelo CNPq e a 

Comissão de Energia Nuclear, reforçando que esses documentos deveriam ser recuperados. O 

museu imaginado por Leite Lopes teria “documentos sobre a vida científica no Brasil, [...] 

principalmente para recolher toda a história científica do país”362. 

                                                 
359 Transcrição da intervenção de Crodowaldo Pavan na mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica Nacional”, 

de 17.08.1982. In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação, 1983. p. 17. 
360 Transcrição da intervenção de José Leite Lopes, op. cit., p. 17. 
361 Ibid., p. 18. 
362 Ibid., p. 18. 
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Fernanda Moro, entretanto, indicava que um museu deve ser criado com o seu acervo por 

este ser “imprescindível”363 e não pode ser deslocado, porque correria o risco de “criar 

monstros”364. Para ela, o Observatório Nacional não era o único a ter acervo de C&T, pois ele 

também existiria nas universidades. O que diferenciava o ON era a existência de “um acervo e 

uma memória, os objetos que testemunham a história da Astronomia do Brasil”365. Ela sugeria o 

tombamento do campus inteiro do ON, como provocação ao professor Jorge Cerqueira Leite 

Zarur, ao alegar que este “poderia ficar aborrecido, porque o CNPq tem áreas aqui”366. Tal 

provocação tinha sentido, pois, naquele momento, o Conselho detinha a propriedade daquele 

espaço e já havia interferido em seu ambiente quando construiu um prédio no local. 

Com visões diferenciadas ou não todos concordavam com a importância da criação de 

uma instituição para abrigar os vestígios da ciência brasileira. Para Carlos Chagas, a criação de 

um museu deveria ocorrer “em qualquer lugar, o mais rapidamente possível. [...] que seja muito 

mais que a memória, que seja dinâmico do processo científico”367. Alegava, ainda, que não 

interessava ao estudante “um velho aparelho”368, mas as “experiências, ou por colocar o olho 

num telescópio para ver como é o céu”369. 

Lício da Silva, por sua vez, acreditava ser viável criar o museu de ciência no âmbito do 

CNPq e não no do ON, alegando ser “uma ideia que extravasa o Observatório Nacional, pela 

própria essência e também pelo fato de que o orçamento do Observatório nunca poderia 

                                                 
363 Transcrição da intervenção de Fernanda Moro na mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica Nacional”, de 

17.08.1982. In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação, 1983, p. 21. 
364 Ibid., p. 22. 
365 Ibid., p. 27. 
366 Ibid., p. 28. 
367 Transcrição da intervenção de Carlos Chagas Filho na mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica 

Nacional”, de 17.08.1982. In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação, 1983. p. 29. 
368 Ibid., p. 29. 
369 Ibid., p. 29. 
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acompanhar as necessidades de um museu”370. Ele via no espaço dessa instituição o local 

adequado para abrigar tal museu, sugerindo o encaminhamento ao CNPq de 

uma proposta mais concreta [...] a de se criar, usando este prédio e os 
instrumentos que estão no campus, um museu de ciência. Seria um novo 
instituto do CNPq, à parte do Observatório, com direção própria [...] E poderia 
também contar com o acervo existente no próprio CBPF371. 

George Zarur sinalizava com a impossibilidade de criação de um instituto dentro do 

CNPq, sugerindo que fosse criado, dentro do ON, um museu “com o apoio da Direção [do 

CNPq], aproveitando-se o prédio, o acervo e o grupo”372. 

Já o físico Mário Schenberg dissertou sobre o que seria um museu de ciência, alegando: 

[...] não é a ciência que se expõe, mas sim instrumentos que foram utilizados 
para fazer a ciência. A ciência não consiste nos instrumentos. A Biologia não 
consiste no microscópio nem em outros instrumentos, mas sim num 
conhecimento de vida. Nem os instrumentos aceleradores são a Física373. 

A visão dos participantes variava quanto às questões sobre memória, museus, ciência, 

instrumentos científicos e sua preservação. Uns focavam no papel da instituição como agente 

socializador do conhecimento científico ao despertar vocações, onde o espaço museológico faria 

a ponte entre o público leigo e a ciência. Outros buscavam uma saída mais preservacionista, com 

foco no ensino de ciência, como, por exemplo, José Leite Lopes, que acreditava que a história da 

ciência deveria ter o ponto de vista dos cientistas: 

                                                 
370 Transcrição da intervenção de Licio da Silva na mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica Nacional”, de 

17.08.1982. In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação, 1983. p. 30. 
371 Ibid., p. 30. 
372 Transcrição da intervenção de Jorge Cerqueira Leite Zarur, op. cit., p. 35. Esse professor foi, na época, 

coordenador do Programa de Museus e Coleções Científicas do CNPq. 
373 Transcrição da intervenção de Mário Schenberg, op. cit., p. 31. 
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[...] Houve um trabalho que se constituiu de uma série de entrevistas dadas a 
economistas e historiadores ligados à FINEP. Mas a história da ciência não pode 
se limitar ao ponto de vista de historiadores ou sociólogos: é necessária a 
participação de cientistas374. 

Leite Lopes lembrava o Projeto História da Ciência Contemporânea no Brasil, da FINEP, 

porque fora entrevistado na época e, provavelmente, por isso reativou sua memória, induzindo à 

importância do cientista na construção de suas histórias. O consenso estava em torno de se 

“conservar uma memória”375. 

Mas... Como conservar essa memória sem uma representação do passado? Entender o 

processo de formação da cultura científica nacional era o que se pretendia pôr em prática. Os 

pesquisadores João Carlos Victor Garcia e José Carlos de Oliveira elaboraram a proposta “Por 

Uma Política de Preservação da Cultura Científica”376, entregue aos participantes da mesa-

redonda. Esse documento chama a atenção para o descaso com o acervo científico e tecnológico 

que estava em “estado de abandono”377. 

[...] Os acervos de livros, iconografias, documentos e instrumentos científicos, 
que constituem a ilustração viva das ciências no país e que a palavra escrita só 
complementa, sem jamais substituir, acham-se dispersos e mal conservados.378 

Acreditava-se que o conteúdo informacional dos documentos não tinha sido analisado e 

incorporado no meio acadêmico, “nem mesmo em seus meramente factuais”379, sendo necessário 

à salvaguarda desses registros a garantia de “nossa identidade cultural”380, o que garantiria “a 

verdadeira consciência do estágio cultural em que nos encontramos e [...] uma continuidade mais 

                                                 
374 Transcrição da intervenção de José Leite Lopes, op. cit., p. 18. 
375 Transcrição da intervenção de Carlos Chagas Filho, op. cit., p. 17. 
376 GARCIA, João Carlos Victor; OLIVEIRA, José Carlos de. Por uma política de preservação da cultura científica. 

In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação. Rio de Janeiro, 1983. Arquivo MAST. p. 1. Essa proposta foi 
anexada ao dossiê organizado em 1983 para ser encaminhado ao CNPq. 

377 GARCIA, João Carlos Victor; OLIVEIRA, José Carlos de, op. cit., p. 2. 
378 Ibid., p. 2. 
379 Ibid., p. 2. 
380 Ibid., p. 3. 
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profícua das atividades científicas”381. O que eles queriam era sensibilizar os cientistas 

participantes da mesa-redonda, visando a proteger documentos de instituições científicas que não 

tinham tratamento adequado, o que prejudicaria as pesquisas futuras. 

Os arquivos históricos da maioria de nossas instituições científicas, inclusive o 
de instituições como o MEC, o CNPq e a FINEP, não foram ainda objeto de 
qualquer trabalho específico visando sua preservação e organização [...] os 
instrumentos antigos pertencentes às nossas instituições de pesquisa e aos cursos 
superiores não são, via de regra, submetidos a uma política de conservação. Em 
alguns casos transformados em sucatas e alienados [...] nas mãos de antiquários 
que os repassam a colecionadores particulares [...] anos atrás, um de nossos mais 
prestigiados centros de pesquisas fez uma alienação dessa natureza.382 

Os argumentos utilizados pelo grupo sobre a importância de se preservar essas fontes 

contribuíram para despertar em parte da área científica a importância da criação de um espaço 

para abrigar a documentação da ciência e da tecnologia não contemplada nas questões 

acadêmicas. Eles foram observadores do processo de abandono a que a documentação da ciência 

e da tecnologia fora relegada em fins dos anos de 1970 e início da década de 1980. 

Afinal, como eliminar documentos de áreas como a C&T, que não tinham passado pelo 

processo de reflexão de sua contribuição no plano político, econômico e social? E se os 

responsáveis por essa preservação instituíam normativas para eliminar documentos, então, o que 

fazer com os vestígios da C&T no país? Como garantir que as fontes fossem preservadas para 

pesquisas futuras? Assim, pesquisadores do GMA vislumbraram a possibilidade da criação de 

uma instituição para proteger os vestígios da institucionalização da ciência e da tecnologia no 

país, bem como criar um espaço para abrigar as pesquisas em História da Ciência que estavam 

começando no Brasil, com pouca reflexão. 

                                                 
381 GARCIA, João Carlos Victor; OLIVEIRA, José Carlos de. Por uma política de preservação da cultura científica. 

In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação. Rio de Janeiro, 1983. Arquivo MAST. p. 4. 
382 Ibid., p. 5. 
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Os participantes da mesa-redonda elaboraram um documento, dirigido ao presidente do 

CNPq, Lynaldo Cavalcante de Albuquerque, contendo sugestões para uma política abrangente de 

recuperação e preservação do acervo histórico da cultura nacional, de modo a dotar o GMA de 

“condições adequadas para dar continuidade e ampliar o alcance de seus trabalhos, possibilitando 

a criação de um Museu de Ciência no prédio principal do Observatório Nacional”.383 Foram 

quatro as medidas sugeridas (Anexo F): 

1. que o CNPq adote uma política abrangente de recuperação e preservação do 
acervo histórico de nossa cultura científica e que sensibilize a comunidade 
científica, institutos de pesquisa e universidades, através dos meios 
necessários, para o levantamento de seus acervos e para a sua proteção; 

2. que o Grupo de Memória Astronômica seja dotado de condições adequadas 
para dar continuidade e ampliar o alcance de seus trabalhos, possibilitando a 
criação de um Museu de Ciência no prédio principal do Observatório 
Nacional; 

3. que o CNPq promova gestões competentes, através de grupo de trabalho 
constituído para esse fim, para o tombamento do patrimônio histórico de 
nossa cultura científica, compreendendo os conjuntos arquitetônicos, 
bibliotecas e instrumentos científicos; 

4. que o CNPq estimule e apoie cursos e pesquisas na área de História da 
Ciência, promovendo e apoiando, igualmente, a formação de arquivos e 
centros de documentação histórica a ela pertinentes.384 

Com tais sugestões, esses cientistas acreditavam contribuir para a continuidade do 

Programa de Apoio a Museus e Coleções Científicas do CNPq (Anexo G). O museu não seria 

somente um espaço de guarda e exposição de objetos “utilizados para fazer ciência, mas uma 

casa de debates, de atividades culturais e de lazer para estudiosos e para o público”385. 

                                                 
383 Carta endereçada ao presidente do CNPq, Lynaldo Cavalcante de Albuquerque, dos participantes da mesa-

redonda “Preservação da Cultura Científica Nacional”, assinada por: Carlos Chagas Filho, Fernanda de Camargo 
A. Moro, Mário Schenberg, Crodowaldo Pavan, Shozo Motoyama, Simão Mathias e Maurício Mattos Peixoto. 
17 ago. 1982. In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação, 1983. Arquivo Institucional MAST/Acervo 
MAST. 

384 CIÊNCIA e Cultura. Preservação da memória científica nacional. Rio de Janeiro, v. 35, n. 6, p. 826, jun. 1983. p. 
826. 

385 Mário Schenberg, na mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica Nacional”, de 17.08.1982, citado por 
CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 163 f. 1992. Rio de Janeiro: 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1992. p. 73. 
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3.4 Consolidação do Sonho: Estratégias e Embates 

Em 11 de outubro de 1982, o presidente do CNPq, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, 

para atender à solicitação dos participantes da mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica 

Nacional”, assina a Resolução Executiva 130/82, criando o Projeto Memória da Astronomia no 

Brasil e Ciências Afins, no âmbito do Observatório Nacional. Na resolução, enfatizava que 

aquela criação era em função da “necessidade de que sejam tomadas efetivas medidas de nossa 

memória histórica no campo da ciência”386, também para o “estabelecimento de uma política 

abrangente de recuperação e preservação do acervo histórico de nossa cultura científica”387. 

Assim, o Grupo Memória da Astronomia (GMA) passou a ser denominado Projeto Memória da 

Astronomia no Brasil e Ciências Afins (PMAC), subordinado diretamente ao presidente do 

CNPq. Permaneciam, porém, fisicamente, nas instalações do ON. 

O PMAC transpôs para o espaço da imprensa a discussão sobre a preservação da memória 

da astronomia e ciências afins, com a possibilidade de tombamento do conjunto arquitetônico e 

do acervo instrumental do ON, bem como a criação de um museu de História da Ciência. Unindo 

a preocupação com a preservação do patrimônio científico a estudos de História da Ciência no 

Brasil, que “dava sinais e apontava o estado de abandono em que se encontrava o acervo histórico 

de nossa cultura científica”388, seus integrantes organizaram uma exposição, em 1982, pelo 

Observatório Nacional (ON) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), onde apresentavam a participação do ON na passagem de Vênus ocorrida em 1882, 

demonstrando ser esse o “primeiro empreendimento científico internacional de que o nosso país 

                                                 
386 Resolução Executiva 130/82, criando o Projeto Memória da Astronomia no Brasil e Ciências Afins (PMAC). 

Brasília, 11 de outubro de 1982. Arquivo MAST. 
387 Ibid. 
388 Ibid. 
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participou”389. Com o título “Um convite à reflexão sobre a ciência no Brasil”390, a exposição 

causou “celeuma no Parlamento e na imprensa”391. Começava-se um movimento para fortalecer a 

proposta elaborada um ano antes pelos cientistas que participaram da mesa-redonda para 

“examinar a preservação da memória científica nacional”392. 

Esse grupo contava com o apoio da imprensa, que veiculava suas reportagens de forma a 

sensibilizar a sociedade. Em 1982, foram publicadas 24 matérias em torno de temáticas referentes 

à preservação da memória, criação de museus de ciência e exposição sobre o centenário da 

passagem de Vênus. No ano seguinte, mais 19 matérias foram veiculadas, abordando tais 

temáticas, acrescidas da temática “ciência ao vivo” e Observatório Nacional. As exposições 

organizadas pelo PMAC também se tornaram notícias em jornais, como forma de apontar os 

pioneiros da ciência no Brasil (Anexo H). 

As notícias destacam o consenso da área científica quanto ao destino dos acervos que 

retratavam a memória e o desenvolvimento da ciência no Brasil, sugerindo a criação de uma 

instituição voltada para a preservação do patrimônio científico. Em junho de 1983, uma matéria 

destacava a ampliação do orçamento destinado aos museus de ciência e indicava a atuação do 

CNPq na liberação de verba para apoiar pesquisas e treinamento de pessoal tanto para os museus 

quanto para a divulgação científica: 

                                                 
389 CIÊNCIA e Cultura. Preservação da memória científica nacional. Rio de Janeiro, v. 35, n. 6, p. 824, jun. 1983.  
390 Ibid., p. 824. 
391 Ibid., p. 824. 
392 Ibid., p. 824. 
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[...]. o CNPq acaba de liberar Cr$ 15 milhões, oriundos da reserva da Diretoria 
de Fomento. O custo total do Programa está estimado em Cr$ 45 milhões e os 
Cr$ 30 milhões restantes já foram liberados pela Superintendência de 
Desenvolvimento Científico (SDC) do CNPq e cobrirão despesas com bolsas de 
pesquisas. O Programa tem como objetivo promover o apoio ao 
desenvolvimento, preservação e uso dos museus e coleções científicas 
brasileiras; desenvolver programas de treinamento na área de museus; apoiar a 
pesquisa e a implantação de novas técnicas de comunicação com o público em 
museus; [...] integrar o esforço de diversos órgãos envolvidos com a 
problemática de museus, com o objetivo de direcionar seus esforços em sentido 
comum [...] propor medidas na área de legislação com o fim de proteger e 
formular uma política integrada de preservação do patrimônio científico e apoiar 
pesquisa científica, realizada em museus393. (grifo nosso) 

George Cerqueira Leite Zarur era coordenador da Superintendência de Desenvolvimento 

Científico e responsável pelo Programa de Museus e Coleções Científicas. Ele indicava que o 

programa não tinha a pretensão de abarcar todas as demandas da área científica e que seria 

formado, inicialmente, um “núcleo assessor que trabalharia com aporte de recursos limitados ao 

CNPq”394. O incentivo financeiro dado aos museus de temática científica contribuiu para a 

formulação, em agosto de 1983, da proposta entregue ao CNPq pelos membros do PMAC: 

[...] o acervo histórico [...] exposto à deterioração e às ações predatórias – livros 
já foram dados como inativos e, posteriormente descartados, instrumentos 
antigos desapareceram ou foram transformados em sucatas e seus acessórios 
perdidos ou alienados, construções são feitas, reformadas ou adaptadas sem 
critérios especiais, uma cúpula já foi demolida e seu instrumento desmontado 
face ao estado de deterioração que atingiu, e, muito pouco resta dos acervos dos 
documentos. Estou convencido de que é necessário agir rápido para pôr fim a 
este processo [...] a nação reclama medidas sadias e maduras em defesa de sua 
memória científica.395 

A leitura do processo de tombamento do campus indica que havia a intenção, tanto por 

parte da diretoria do ON quanto da presidência do CNPq, de abrigar naquele espaço 

equipamentos que provavelmente descaracterizariam o conjunto arquitetônico – o CNPq já 

                                                 
393 CIÊNCIA e Cultura. Preservação da memória científica nacional. Rio de Janeiro, v. 35, n. 6, p. 826, jun. 1983. 
394 Ibid., p. 826. 
395 Carta de Ronaldo Mourão para Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, presidente do CNPq. Rio de Janeiro, 3 ago. 

1983. Arquivo MAST.  
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construíra, lá, um prédio, bem como destruíra documentos (ação presenciada por Ronaldo 

Mourão e a equipe do PMAC), reforçando o descaso do governo para com o patrimônio. 

Esse grupo, ao mesmo tempo em que tenta a criação de uma instituição para abrigar os 

documentos de C&T, inicia, perante o SPHAN/MEC, a negociação para tombamento do conjunto 

arquitetônico e dos instrumentos científicos.396 Ao encaminhar as sugestões, esse grupo 

acreditava poder se inserir no Programa de Apoio a Museus e Coleções Científicas do CNPq, que 

“tem apoiado os museus e as coleções científicas”397. 

Em novembro de 1983, é publicada matéria no Jornal do Brasil398, na qual é divulgada a 

carta entregue ao Secretário de Cultura do Ministério da Educação, Marcos Villaça, assinada por 

diversas personalidades, em que é pedido o tombamento do campus do Observatório Nacional 

através da Subsecretaria do Patrimônio do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Anexo I). 

A carta encaminhada ao Secretário de Cultura do Ministério da Educação, Marcos 

Vinícius Villaça, e endereçada ao presidente do Conselho Municipal de Proteção Cultural da 

Cidade do Rio de Janeiro, Pedro Nava, assinada por intelectuais, cientistas e representantes das 

associações de moradores de vários bairros do Rio de Janeiro, referendava o texto, reconhecendo 

ser inadiável a “adoção de medidas protetoras dos marcos históricos que testemunham a vocação 

criadora da inteligência brasileira nos domínios da ciência”399. Para esses intelectuais, o 

tombamento do campus do ON era o reconhecimento de que aquela instituição teria “cumprido 

                                                 
396 O primeiro pedido de tombamento fora feito pelo governo estadual, a partir de solicitação do diretor do 

Observatório Nacional, Lício da Silva. Posteriormente, em 1979, o então diretor do ON (J. de Freitas Pacheco) 
encaminha ao MEC a solicitação de tombamento pelo governo federal (SPHAN). Processo de tombamento do 
campus do ON. 

397 CIÊNCIA e Cultura. Preservação da memória científica nacional. Rio de Janeiro, v. 35, n. 6, p. 827, jun. 1983. 
398 JORNAL DO BRASIL. Intelectuais pedem ao MEC tombamento do Observatório Nacional. Rio de Janeiro, 5 

nov. 1983. Arquivo MAST. 
399 Carta assinada por diversos intelectuais e encaminhada ao secretário de Cultura do Ministério da Educação, 

Marcos Vinícius Villaça, constante no processo de tombamento do ON n. 1.009-T-79. Rio de Janeiro, 4 out. 
1983. Arquivo MAST. 
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relevante papel no processo da formação da cultura científica nacional”400, portanto, o conjunto 

de seus bens era “indispensável patrimônio para que a nação possa legar as suas gerações futuras 

a compreensão histórica deste importante aspecto de sua vida cultural401. Na oportunidade, 

ressaltam os 40 mil metros de área verde, “cujos valores paisagístico e ecológico para a cidade do 

Rio de Janeiro recomendam a sua imediata proteção”402. 

Entrevistas foram dadas de forma a provocar discussão no meio intelectual, a fim de 

angariar adesão à proposta de tombamento do campus do Observatório Nacional, que, segundo o 

físico e pesquisador de História da Ciência Carlos Maia, “ficou à mercê da administração do 

Serviço Público que cogitou até de ocupar o novo prédio com o Correio e Telégrafos”403. Essa 

informação encontra respaldo em reportagem publicada pela jornalista Celina Côrtes (Anexo J), 

onde se identifica o interesse de corporações habitacionais para a utilização daquele espaço: 

Ronaldo Mourão conta que já recebeu a visita de Sergio Dourado, 
provavelmente interessado em transformar a área em grandes espigões. Se não 
houver um projeto para agilizar o Observatório e a área não for tombada, tudo 
irá se descaracterizar e se perder com o tempo [...].404 

Estratégia ou não, as reportagens sobre a preservação do patrimônio astronômico e da 

ciência teve o efeito esperado pelo grupo. Entretanto, encontrava resistência interna no ON, entre 

alguns pesquisadores contrários à criação de um museu subordinado a essa instituição. Estes 

alegavam que a proposta “extrapola as atribuições do ON e dos demais institutos do CNPq, cuja 

                                                 
400 Carta assinada por diversos intelectuais e encaminhada ao secretário de Cultura do Ministério da Educação, 

Marcos Vinícius Villaça, constante no processo de tombamento do ON n. 1.009-T-79. Rio de Janeiro, 4 out. 
1983. Arquivo MAST. 

401 Ibid. 
402 Ibid. 
403 MAIA, Carlos Alvarez. O tempo presente, a disciplina história, e a história das ciências. In: CICLO DE 

PALESTRAS DO ENCONTRO COM A HISTÓRIA, 1., Rio de Janeiro, 2010.  
404 CÔRTES, Celina. Observatório Nacional luta para não morrer. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 jul. 1983. 
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finalidade é a execução de pesquisas científicas e formação de recursos humanos”405. Vale 

ressaltar que, nesse período, o Brasil estava em um ciclo de inflação que corroía o orçamento das 

instituições públicas e, provavelmente, a criação de uma instituição de preservação implicaria a 

divisão dos recursos orçamentários destinados às pesquisas da instituição. 

A reação do corpo técnico-científico do ON (CTC) deveu-se à anexação de entrevistas e 

artigos na proposta encaminhada ao CNPq. Eles alegavam que os artigos “denigrem a imagem do 

ON e do próprio CNPq, já que não correspondem à realidade de uma instituição ativa da 

produção científica, na formação de novos pesquisadores [...]”406. Porém, esses mesmos membros 

do CTC/ON endossavam a “recomendação de representantes da comunidade científica 

consequente da mesa-redonda [...] que o CNPq adote uma política de recuperação e preservação 

do acervo histórico de nossa cultura científica”407, pois reconheciam que: 

[...] as finalidades do Projeto Memória da Astronomia e Ciências Afins [...] 
transcende as atividades da instituição, devendo ser implantado adequadamente 
junto a uma estrutura, a ser definida pelo CNPq, que possa servir de embrião ao 
desenvolvimento de um futuro museu de ciências.408 

Por outro lado, pesquisadores do Departamento de Astronomia, contrários às notícias 

divulgadas na imprensa, promoviam ataques pessoais ao astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas 

Mourão, que se defendia das críticas, alegando: 

                                                 
405 Moção do CTC/ON ao CNPq. Rio de Janeiro, 12 set. 1983. Arquivo MAST (078.03.480). Assinaram essa moção: 

Luiz Muniz Barreto (diretor), José Antônio de Freitas Pacheco, Roland Barud, Jose de Seixas Lourenço, Miriani 
Pastoriza, Jean-Marie Flexor, Luiz Alberto N. da Costa, Sayd Jose Codima Landaberry, Joel Câmara de Carvalho 
Filho e Takeshi Kodama. 

406 Moção do CTC/ON ao CNPq. Rio de Janeiro, op. cit. 
407 Ibid. 
408 Ibid. 
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[...] as ideias e projetos pelos quais luto, ao contrário do que pensam aqueles 
para bloqueá-los não hesitam em atingir-me [...] não brotam de meus desejos 
pessoais. Nascem de uma visão de política cultural compartilhada por amplos 
segmentos da nossa sociedade e por figuras expressivas do nosso mundo 
científico e intelectual [...].409 

Ronaldo Mourão apontava para o novo destino a ser dado ao campus do Observatório 

Nacional, indo de encontro à reformulação do conceito de patrimônio sugerido pelo SPHAN: 

[...] as ideias que defendo não podem ser derrotadas com a eliminação de uma 
cabeça. No caso específico do ON, meu projeto [...] é dar nova destinação social 
ao campus de São Cristóvão, incluindo o conjunto de cúpulas, prédios e 
instrumentos antigos neles instalados. Preservar esta bela e espaçosa área 
ajardinada pelo seu valor histórico-cultural e pelas implicações ecológicas para a 
comunidade; transformá-la progressivamente em um novo espaço cultural aberto 
à população – um museu de ciência – onde o nosso passado científico passaria a 
ser mais instrumento para difundir amplamente as ciências e seu método [...].410 

Segundo Mourão, era preciso “reconhecer que há muito não se fazem observações 

astronômicas no campus de São Cristóvão, porque as condições ambientais não permitem mais 

pesquisas de relevância, que os instrumentos são obsoletos e mal cuidados”411. Para Mourão, 

reconhecer a obsolescência dos instrumentos para a pesquisa científica significava dar a eles, 

assim como ao campus do Observatório Nacional, um novo uso social. 

A leitura na documentação do período indica não haver consenso em torno da criação ou 

não de um museu de ciência no campus do ON, gerando mal-estar entre os funcionários: 

                                                 
409 Carta de Ronaldo Mourão para Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, presidente do CNPq. Rio de Janeiro, 3 ago. 

1983. Arquivo MAST (Designação Especial 576/83, de nov. 1983). Designava a comissão de estudos para o 
Projeto de Preservação da Memória Científica Brasileira: Carlos Augusto Skola. Snard (IMPA); Jacques 
Abuláfia Danon e Ricardo de Carvalho Ferreira (CBPF); Ronaldo Rogério de Freitas Mourão (ON); Augusto 
César Bittencourt Pires (SDC); Roberto Leal Lobo e Silva Filho (diretor e coordenador da comissão). 

410 Carta de Ronaldo Mourão para Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, presidente do CNPq. Rio de Janeiro, 3 ago. 
1983. Arquivo MAST. 

411 Ibid. 
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O Observatório Nacional apresentava uma velha disputa interna: os 
pesquisadores da Astronomia contra o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que 
polarizava a área da divulgação, da difusão científica, considerada um assunto 
menor pelos primeiros. Nesse caso, levei muito tempo para tomar uma decisão. 
Estimulei a discussão com a finalidade de amadurecer a questão. Só nos últimos 
dias da minha gestão pude realmente optar pela criação do Museu de 
Astronomia e Ciências Afins, aproveitando o antigo prédio do Observatório 
Nacional, [...] imaginava vê-lo como a cabeça de um sistema nacional de museus 
ou parques de ciências. Os seus instrumentos e brinquedos científicos poderiam 
ser reproduzidos nos município brasileiros através de programas bem 
estruturados, proporcionando a prática da ciência às crianças e às comunidades. 
Dessa maneira, a sociedade e os órgãos governamentais saberiam valorizar a 
ciência a partir da prática [...].412 

Provavelmente, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque não imaginava que esse grupo e, 

principalmente, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, possuía estreita amizade com vários dos 

intelectuais que assinaram a carta, porque, antes de tomar sua decisão, o consultor jurídico do 

CNPq, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, em 17 de janeiro de 1984, encaminhara carta ao 

Secretário da Subsecretaria do IPHAN, solicitando suspender o processo de tombamento, que, 

“de forma indiscriminada e irregularmente, iniciou processo de tombamento de bens da União 

dos quais é cessionário o Observatório Nacional, via este CNPq”413l. Utilizando um argumento 

técnico, Carvalho afirmava que, “caso não se limite o tombamento, haverá prejuízos 

incontornáveis para o necessário desenvolvimento técnico-científico da ação do Observatório 

Nacional”414. O consultor jurídico também enviou carta ao presidente do Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, na qual alegava ser o CNPq “mero comodatário com 

relação aos referidos bens [...] não sendo proprietário dos mesmos”415. Em 18 de janeiro de 1984, 

                                                 
412 Entrevista concedida por Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque a Shozo Motoyama. In: MOTOYAMA, Shozo. 50 

anos de CNPq contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. p. 349. Lynaldo Cavalcanti de 
Albuquerque foi presidente do CNPq entre 1980 a 1985. Formado em engenharia civil, antes de ocupar a 
presidência do Conselho, ocupava o cargo de reitor da Universidade Federal da Paraíba. 

413 Carta de Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, consultor jurídico do CNPq, ao secretário do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN). Brasília, 17 jan. 1984. Anexada no processo de tombamento do campus do ON. n. 

1.009-T-79. Arquivo MAST. 
414 Ibid.  
415 Ibid. 
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a arquiteta Dora M.S. de Alcântara, do Setor de Tombamento do IPHAN, enviou ofício ao 

presidente do CNPq, comunicando-lhe que:  

[...] o complexo do Observatório Nacional, [...] de propriedade da União e ligado 
à administração do CNPq, vem sendo objeto de estudos para tombamento e 
conservação da Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional [...] 
necessitamos de sua colaboração no sentido de facilitar aos técnicos, desta 
Subsecretaria, [...] os meios necessários ao trabalho de cadastramento a ser 
desenvolvido, bem como o contato com o grupo Memória do Observatório 
Nacional [...].416 

Em resposta, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque ratifica o pedido do consultor, 

evidenciando-se, assim, o distanciamento entre as ideias desses gestores e as do grupo de 

preservação, cujo objetivo era o tombamento do campus. 

[...] reitero, hoje, aquela posição, acrescido que todo e qualquer contato sobre a 
matéria, ressalvados, evidentemente, os procedimentos adicionais já solicitados 
à nossa Consultoria Jurídica, sejam mantidos com o professor Luiz Muniz 
Barreto, diretor do Observatório Nacional, a quem incumbi de prestar a essa 
SPHAN todas as informações técnicas necessárias.417 

Da análise do processo de tombamento, percebe-se grande resistência, tanto do presidente 

do CNPq quanto do diretor do Observatório Nacional, confirmando-se a suspeita de que o 

campus seria descaracterizado: 

[...] no campus do ON, por exemplo, existem espaços, mas que estão ou deverão 
ser cada vez mais ocupados por antenas refletoras e transmissoras de grande 
potência e que, obviamente, requerem considerável área de espaço livre [...] 
igualmente as cúpulas, são componentes que requerem alteração dos imóveis em 
que se integram, seja para propiciar proteção maior aos instrumentos de precisão 
que nele se acham instalados, seja para comportar equipamentos de maior ou 
menor volume.418 

                                                 
416 Ofício da arquiteta Dora M.S. de Alcântara, do Setor de Tombamento do SPHAN, ao presidente do CNPq, 

Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, em 18.01.1984. Anexado ao processo de tombamento do campus do ON. n. 

1.009-T-79. Arquivo MAST. 
417 Ofício n. 0110.0153/84, do presidente do CNPq, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, à arquiteta do Setor de 

Tombamento do SPHAN, Dora M.S. de Alcântara. Brasília, 30 de janeiro de 1984. Arquivo MAST.  
418 Ofício n. 0110.0154/84, do presidente do CNPq, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, ao diretor do Instituto 

Estadual do Patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, Ítalo Campofiorito. 30 jan. 1984. Arquivo MAST. 
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Dora Monteiro e Silva de Alcântara, ao rememorar o primeiro pedido de tombamento do 

campus, apontou que a sua não aprovação se devera às observações do técnico e arquiteto 

Antônio Pedro de Alcântara, que não considerava “tais edifícios como possuidores de 

características que justifiquem seu enquadramento no Art. 1 do Decreto-Lei n. 25, de 30 de 

novembro de 1937”419: 

[...] o novo pedido de tombamento, datado de 04 de outubro de 1983, foi 
dirigido a Dr. Marcos Vinícius Villaça, Secretário da Cultura, por inúmeros 
representantes da intelectualidade nacional, dentre eles, ilustres membros dos 
Conselhos Federais de Cultura e de Educação.  Essa outra proposta [...] tendo 
em vista o papel histórico que a Instituição desempenhou no processo da 
formação da cultura científica nacional e, ainda, os valores paisagístico e 
ecológico da área verde, de 40.000 m2. 420 

A participação de Dora Alcântara no grupo para arrolamento do acervo, segundo ela: 

[...] resultou a opinião que formamos a respeito deste pedido de tombamento, 
que coincide com a dos citados técnicos do PMAC, expressa em ofício de 30 de 
abril p.p. [...] a instituição, 1o centro de pesquisas astronômicas no país, terá seu 
significado maior vinculado ao valor histórico que possui [...] pudemos observar, 
aliás, que essa função de museu vivo já vem sendo exercida; a ele recorrem 
estudantes em bom número e com bastante frequência, o que representa um 
estímulo desejável às jovens vocações [...] Apoiamo-nos, mais uma vez, no 
depoimento dos astrônomos que participaram do grupo de trabalho, acima 
citado, “sua preservação através de um tombamento não provocará nenhum 
prejuízo às atividades científicas de pesquisas astronômicas e geofísicas do 
Observatório Nacional”, afirmação seguida de convincente arrazoado [...].421 

O argumento da arquiteta contribuiu para que o diretor da DTC/SPHAN, em 5 de julho de 

1984, referendasse o pedido de tombamento para ser encaminhado ao Conselho Consultivo do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, informando: “[...] ficamos de pleno acordo com a 

                                                 
419 Informação n. 61/84 sobre o pedido de tombamento enviado por Dora M.S. de Alcântara ao diretor do Setor de 

Tombamento do DTC/SPHAN, em 8 jun. 1984. 
420 Informação n. 61/84 sobre o pedido de tombamento, op. cit. 
421 Ibid., p. 3. 
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informação n. 61 da arquiteta [...] entendendo que o processo se encontra bem documentado e 

justificado, sugerimos o seu encaminhamento [...]”422. 

Em 12 de setembro de 1984, Américo Jacobina Lacombe dá o seu parecer, indicando 

“seja tombada, para o efeito de impedir o seu desmembramento e ocupação, toda área em que 

funciona atualmente o ON conforme linha poligonal constante do processo [...]”423. Mas ainda era 

um tombamento provisório. 

Depois de tanta negociação, em dezembro de 1984 o presidente do CNPq, Lynaldo 

Cavalcanti de Albuquerque, tomou a iniciativa que marcaria a consolidação da criação do MAST: 

a criação do Núcleo de Pesquisa em História da Ciência (NHC), com ações voltadas para o 

trinômio: pesquisa, conservação e dinamização do acervo científico e cultural existente. Em 

entrevista concedida a Motoyama424, esse gestor indicava o porquê de criar o núcleo subordinado 

diretamente à presidência do CNPq: ele queria analisar os conflitos internos entre os funcionários 

do ON e o Grupo Memória da Astronomia. 

Analisando-se o organograma do CNPq (Figura 3), observa-se que o NHC seria uma 

unidade técnico-administrativa e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, um departamento 

desse núcleo, demonstrando o entendimento do grupo sobre o papel de um museu de ciência – a 

sensibilização da sociedade para as práticas científicas. 

                                                 
422 Informação n. 69/84, de Augusto C. da Silva Telles, diretor da DTC/SPHAN, para o subsecretário, Irapoan 

Cavalcanti de Lyra. Este encaminhou o processo para o secretário da Cultura, Marcos Vinícius Vilaça. 
423 Parecer do diretor de Tombamento e Conservação, Américo Jacobina Lacombe, em 12 de setembro de 1984. 
424 Entrevista concedida por Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque a Shozo Motoyama. In: MOTOYAMA, Shozo. 50 

anos de CNPq contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. 
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Figura 3 – Organograma do Núcleo de História da Ciência. 

O Projeto Memória da Astronomia no Brasil e Ciências Afins (PMAC) passava a ser 

incorporado ao NHC. Este se encarregaria de criar o Museu de Astronomia e Ciências Afins e dar 

prosseguimento ao processo de tombamento do acervo histórico e científico do Observatório 

Nacional (ON).425 Simultaneamente ao tombamento, o presidente do CNPq, em 8 de março de 

1985, assinou a RE-030/85, criando oficialmente o Museu de Astronomia e Ciências Afins, 

subordinado ao Núcleo de História da Ciência (NHC). 

Em 1986, o NHC foi incorporado ao MAST, que passou a ser uma unidade de pesquisa 

vinculada diretamente ao CNPq, com autonomia científica, administrativa e financeira426, 

desenvolvendo atividades voltadas para o trinômio pesquisa, conservação e dinamização do 

acervo científico e cultural sob sua guarda. Vale ressaltar que tanto o NHC quanto o MAST 

foram coordenados pelo astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e possuíam o mesmo 

quadro funcional, que foi sendo reforçado com estagiários, prestadores de serviço e funcionários 

cedidos pelo CNPq. 

                                                 
425 O tombamento foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 

27.11.1984 e homologado pelo ministro da Cultura e publicado no DO de 30.07. 1986 (006.01.004). 
426 Resolução Executiva 142/84, de 04.12.1984 – Na RE-061/85, de 13.09.1985, o NHC ainda aparece na estrutura 

básica do CNPq. Arquivo MAS (006.01.004). A coordenação do NHC continuava com o astrônomo Ronaldo 
Rogério de Freitas Mourão e João Carlos Vitor Garcia. 
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Segundo Sibeli Cazelli, o MAST abriu-se para o público com a proposta de ser um museu 

dinâmico e com projeto de divulgação científica que pretendia inserir os visitantes em atividades 

permeadas por caráter desmistificador, rompendo a noção de que conceitos científicos são 

inalcançáveis pelo homem comum e que determinados conhecimentos são bens destinados a 

poucos gênios ou iluminados.427 Para atender a esse objetivo, sua estrutura contava com a 

Coordenação de Pesquisa e Documentação (CPD), Coordenação de Museologia e Difusão 

(CMD) e a Divisão de Suporte Administrativo (DAS). 

O MAST reforçou suas atividades de divulgação e popularização da ciência no Brasil, 

bem como passou a recolher e organizar arquivos produzidos por cientistas, visando não só à sua 

preservação, mas também a estudar e provar a existência de pesquisa científica e tecnológica no 

país, conseguindo diálogo com o seu público. Faltava, porém, a sua legitimidade e respaldo na 

área científica. 

Para tanto, o MAST organizou, entre 2 e 5 de setembro de 1986, com mais três 

instituições – Núcleo de História da Ciência da USP, SBPC-RJ e a área de Política e Gestão da 

COPPE/UFRJ – o I Seminário Nacional sobre História da Ciência e Tecnologia. Segundo os 

organizadores, 

[...] foi um passo a mais nessa caminhada [...] muitos pesquisadores antes de nós 
haviam cultivado este jardim [...] de importância positiva para a reflexão sobre a 
realidade contemporânea, pois a História da Ciência e da Tecnologia não nos 
parece que deva ser confundida com um eruditismo estéril, mas sim emergir 
como um importante elemento em nosso esforço de compreender o mundo.428 

                                                 
427 CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 163 f. 199 2. Rio de Janeiro: 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1992. p. 82. 
428 BARTHOLO Jr, Roberto S. Apresentação. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, 1., 1986, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: MAST/CNPq, COPEE/UFRJ, SBHC/Núcleo 
de História da Ciência/USP, 1986. p. ii. 
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O então presidente do CNPq, Crodowaldo Pavan, no discurso de abertura do seminário, 

elogiou o prédio do MAST, “que guarda momentos decisivos da memória científica nacional”429, 

mas lembrou que o evento seria de importância para a “avaliação dos avanços e impasses da 

ciência no Brasil”430. A história da ciência e da tecnologia, segundo Pavan, representava a 

[...] permanente descoberta e revelação desse enorme esforço humano no sentido 
do progresso e capaz de indicar os caminhos através dos quais podemos, nós, 
hoje, no Brasil, forjar as nossas soluções e ultrapassar os nossos impasses 
científicos e tecnológicos. [...] através de uma história da ciência no Brasil, será 
possível revelar a capacidade criadora do cientista brasileiro, suas lutas e 
impasses, reparar os equívocos, avaliar contribuições e retomar caminhos [...].431 

Pavan destacou o papel da exposição organizada pelo grupo de história da ciência do 

MAST sobre a importância do CNPq no processo histórico de constituição da memória nacional: 

[...] esse papel, que certamente se desdobra nas atividades dos centros 
universitários, dos institutos de pesquisas e das instituições que forjaram uma 
comunidade científica cada vez mais presente na vida nacional.432 

Já o discurso proferido por Ronaldo Rogério de Freitas Mourão nos induz a refletir sobre 

o que estaria por trás da realização daquele evento e da criação do MAST: 

A presença do professor Pavan à frente do CNPq marca decisivamente o 
reencontro da comunidade científica com a nossa maior agência de estímulo ao 
trabalho científico e de elaboração da política científica nacional [...] 
especialmente por se tratar de uma personalidade que teve papel destacado 
juntamente com outras figuras do mundo cultural e científico brasileiro no 
esforço que levou ao tombamento do prédio e do campus que constituem hoje o 
Museu de Astronomia e Ciências Afins, e na efetivação de uma instituição 
voltada para o resguardo da memória científica nacional.433 

                                                 
429 PAVAN, Crodowaldo. Discurso de abertura. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA DA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA, 1., 1986, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: MAST/CNPq, COPEE/UFRJ, 
SBHC/Núcleo de História da Ciência/USP, 1986. p. 1. 

430 Ibid., p. 1. 
431 Ibid., p. 3. 
432 Ibid., p. 3. 
433 MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Discurso. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE HISTÓRIA DA 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1., 1986, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: MAST/CNPq, COPEE/UFRJ, 
SBHC/Núcleo de História da Ciência/USP, 1986. p. 5. 
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Nesse período, a sociedade brasileira questionava a Constituição, de forma a participar da 

Assembleia Constituinte434. Era, portanto, o momento ideal para novamente discutir um rumo 

para o crescimento econômico que levasse em consideração a ciência e a tecnologia. Sob essa 

perspectiva, o modelo de C&T passava pela articulação entre o CNPq e a nova estrutura que se 

queria implantar com a criação do Ministério de C&T tão discutida e criticada ao longo da 

década anterior e início da de 1980 (Anexo K). 

Entre 1985 e 1988, ainda dentro do processo de legitimação, o MAST continuou a 

desenvolver suas atividades com a participação da Associação de Moradores de São Cristóvão, 

iniciada em 1984 com a criação do Parque da Ciência, em parceria com o Espaço Ciência Viva. 

Segundo Sibele Cazelli, esse parque fora premiado, em 1986, pelo Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (IAB) na categoria Desenho Industrial. O Parque da Ciência despertou interesse das 

escolas de Ensino Fundamental, permitindo ao estudante a experimentação de diversos 

fenômenos científicos.435 Por intermédio das atividades lúdicas, o MAST foi ganhando público 

na praia, nas praças e nas escolas. 

Em fins da década de 1990, essa instituição passou a ser alvo de críticas infundadas sobre 

a sua criação, atribuindo-se-lhe “características fortuitas, voluntaristas e arbitrárias”436, o que 

levou seu então diretor, Pedro Wilson Leitão Filho, a ressaltar que essa crise “teve início em 

finais de 1988 e que, no seu desenvolvimento, desarticulou a estrutura administrativa, 

                                                 
434 Vale ressaltar que, a partir de novembro de 1986, o Congresso Nacional voltou a ter poderes constituintes. Sob a 

presidência do deputado Ulysses Guimarães e por pressão da sociedade civil, que questionava uma Constituição 
com marcas autoritárias e que já não expressava o novo momento político do país, começava-se uma discussão 
pela formação de grupos representantes da sociedade para redação da nova Constituição; porém, essa função 
passou a ser realizada peles deputados e senadores eleitos em novembro de 1986, tornando-se conhecido por 
Congresso Constituinte, composto por 559 congressistas, que, a partir de 1 de fevereiro de 1987, deu início à 
redação da nova Constituição, publicada em 5 de outubro de 1988. 

435 CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 163 f. 1992. Rio de Janeiro: 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1992. p. 84. 

436 LEITÃO Filho; Pedro Wilson. Diagnóstico e proposta inicial de trabalho. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E 
CIÊNCIAS AFINS. Rio de Janeiro: MAST, jun. 1989. Arquivo MAST. p. 3. 
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descontinuou as atividades, projetos e programas, dividiu e dispersou as equipes de trabalho do 

MAST”437. Em seu diagnóstico sobre a instituição, Pedro Wilson Leitão Filho explica que o que 

o levou a realizar essa avaliação foi “o respeito [...] pelo ímpeto visceral com que Crodowaldo 

Pavan defende seus ideais e projetos”438. 

Crodowaldo Pavan participara, em 1982, da mesa-redonda que originou o MAST, 

ocupando, depois, a presidência da SBPC, atuando de forma a fortalecer a ciência brasileira, bem 

como a representação dessa sociedade no CNPq. 

Entre 1986 e 1990, Pavan ocupava a presidência do CNPq e, em entrevista ao pesquisador 

Shozo Motoyama, declarou: 

Por falar em briga, no CNPq passei por cinco ministros e, desses, desentendi-me 
com três. Quem me convidou foi o Archer, com quem não tive problema 
nenhum. Porém, com o seu sucessor, o Ralph de Biasi, discuti muito. Briguei 
com ele porque era muito autoritário, cheguei a dizer-lhe que estava inteiramente 
desinformado e fora do contexto das ciências. Todavia, como havia amizade e 
respeito mútuo, após xingamento de ambos os lados, tudo voltava ao normal. 
Depois entrou o Roberto Cardoso Alves, com quem tive grandes brigas [...] Em 
seguida, veio Luiz Henrique da Silveira, de Santa Catarina, como quarto 
ministro. Também com ele, sobretudo no início, discordamos em muita coisa. 
Contudo, ao longo de inúmeras conversas, tornamo-nos grandes amigos. Ao sair 
do ministério, transformou-se em um dos deputados que mais propaganda fazia 
da necessidade de promovermos, com urgência, o desenvolvimento científico e 
tecnológico do país. 

[...] Depois, chegou o Décio de Zagottis, um pesquisador da área tecnológica. 
Com ele houve acordo total e tudo funcionou muito bem. Todavia, quando saí 
do CNPq, entrou o Fernando Collor de Mello como presidente do país, fazendo 
degrincolar tudo, principalmente no setor de C&T, em que não deu para fazer 
mais nada.439 

                                                 
437 LEITÃO Filho; Pedro Wilson. Diagnóstico e proposta inicial de trabalho. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E 

CIÊNCIAS AFINS. Rio de Janeiro: MAST, jun. 1989. Arquivo MAST. p. 1. 
438 Ibid. Nota introdutória. 
439 Entrevista concedida por Crodowaldo Pavan a Shozo Motoyama. In. MOTOYAMA, Shozo. 50 anos de CNPq 

contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. p. 401. Renato Archer foi o primeiro ministro de 
C&T, entre 15.03.1985 a 22.10.1987, seguido por Luiz Henrique da Silveira (23.10.1987 a 29.07.1988); o 
terceiro ministro foi Ralph Biasi (16.08.1988 a 15.01.1989), seguido por Roberto Cardoso (16.02 a 13.03.1’989); 
o quinto foi Décio de Zagottis (03.04 a 14.12.1989). Foram presidentes do CNPq: Crodowaldo Pavan (1986-
1990), Gerhard Jacob (1990-1991), Marcos Luiz dos Mares Guia (1991-1993), Lindolpho de Carvalho Dias 
(1993-1995). 
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A criação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em 15 de março de 1985, não foi 

consenso no meio científico e a tecnocracia não conseguia dar conta de todas as demandas dos 

grupos envolvidos nessas áreas. Assim, em 23 de janeiro de 1989, o MCT deixa de ser um 

ministério autônomo e passa para o recém-criado Ministério do Desenvolvimento, Indústria, 

Ciência e Tecnologia. Em seguida, é criada a Secretaria Especial da Ciência e Tecnologia, com 

Roberto Cardoso Alves ocupando as duas pastas, até a sua substituição, em 13 de março de 1989, 

quando Décio Leal de Zagottis ocupou a Secretaria Especial da Ciência e Tecnologia e, por 

intermédio da Medida Provisória n. 15, de 29 de novembro de 1989, criava-se novamente o 

Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Com a posse de Fernando Collor de Mello, extingue-se o MCT, transformando-o em 

Secretaria da Ciência e Tecnologia, subordinada diretamente à Presidência da República. 

Somente em 19 de novembro de 1992, com a Lei n. 8.490, é criado novamente o Ministério da 

Ciência e da Tecnologia, atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com José 

Israel Vargas como ministro e Itamar Franco como presidente da República440. Tal oscilação 

demonstra a pouca familiaridade da sociedade política na área de C&T, provavelmente por 

divergências ideológicas quanto ao modelo de gestão a ser aplicado na área. Se, no início da 

criação desse ministério, houve certa harmonia, ao longo dos anos o CNPq e seus institutos foram 

sendo reorganizados, com a consequente perda de poder político e de prestígio. 

Em entrevista a Shozo Motoyama, ao lhe ser perguntado como avaliaria a sua 

administração comparada às posteriores, Crodowaldo Pavan respondeu: 

                                                 
440 Para aprofundamento do processo de criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), ver: 

VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. 25 anos de MCT: raízes históricas da criação de um ministério. Rio de 
Janeiro: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. 
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O problema é que depois da minha gestão, realmente, não houve uma harmonia 
administrativa. Todos os outros presidentes tiveram dificuldades que não tive, é 
claro. A nossa sorte foi ter o apoio de Renato Archer, de Ulysses Guimarães e de 
outros políticos da época, inclusive do presidente Sarney. O apoio era dado com 
todo o entusiasmo, porque nos aceitavam como pessoas que realizavam alguma 
coisa importante para o Brasil. No período posterior, provavelmente, as 
diretorias do CNPq não obtiveram o apoio do Executivo e do Legislativo como 
no nosso tempo. Por motivos óbvios, não gostaria de fazer comentários a 
respeito, mas, de qualquer maneira, o desenvolvimento científico não continuou 
como gostaríamos. Infelizmente.441 

Entre 1985 e 1988, havia, no Governo, representantes de grupos que lutaram para a 

consolidação da ciência e da tecnologia no país. Assim, interessava-lhes a permanência do 

MAST, porque essa instituição representava para eles a concretização de um ideal percorrido 

desde fins da década de 1940. Entretanto, a preservação da evidência dessa luta, disponível a 

todos os interessados no aprofundamento de temáticas pertinentes ou não a C&T, acrescida de 

um projeto educativo que incentivava a participação crítica da sociedade nas questões de C&T, já 

não interessavam, na época, àqueles que defendiam o projeto neoliberal que se estabeleceu a 

partir dos anos de 1990. 

A violência é simbólica e nem sempre se apresenta claramente. Vai se construindo 

subterraneamente, como foi o projeto neoliberal que já estava sendo implantado. O corpo 

funcional se mobilizou e buscou apoio entre os cientistas e pesquisadores das unidades de 

pesquisa do CNPq, que também já se sentiam ameaçados, mas não conseguiu impedir o 

afastamento de pesquisadores de seu quadro funcional, sendo uns demitidos e outros transferidos 

para instituições do próprio CNPq. 

Nesse jogo de poder, as manipulações são realizadas tão sutilmente que não se percebe o 

fio condutor do processo. Para Sibele Cazelli, o principal fator na crise do MAST foi a 

divergência pedagógica: 

                                                 
441 Entrevista concedida por Crodowaldo Pavan a Shozo Motoyama. In. MOTOYAMA, Shozo. 50 anos de CNPq 

contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. p. 401. 
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[...] no transcorrer do ano de 1988, uma série de questões levou o MAST a 
perceber que era hora de olhar para dentro, desacelerar um pouco o ritmo, para 
repensar a instituição e colocá-la na trajetória de uma concepção de museu de 
ciência que estava emergindo: aquela que busca harmonizar o aspecto didático e 
de divulgação do conhecimento científico com a perspectiva histórica, de modo 
que o conjunto possa abarcar as facetas da cultura científica. Entendia-se que, 
apesar dos problemas relacionados ao acervo instrumental, o museu reunia 
condições para que pudesse pensar em uma organização próxima dessa 
concepção. Os movimentos, em vez de serem convergentes, divergiam. Houve 
uma ruptura que impossibilitou qualquer ação e o ano de 1988 iniciou-se com 
nova direção.442 

Acredito que a divergência pedagógica não foi preponderante na crise no MAST em fins 

de 1988. A incipiente abertura política que se apresentava a partir de 1985 já demonstrava que a 

tão sonhada democracia viria com um projeto neoliberal, portanto, esse grupo não precisava mais 

de uma sociedade crítica nem dos vestígios desse passado de luta. Entre 1990 e 1992, durante o 

Governo Fernando Collor de Mello, a área cultural e a C&T sofreram cortes em seu orçamento. 

O MAST teve a sua extinção indicada, assim como várias instituições ligadas à área cultural. 

Segundo Paulo Gomes Lima, o Plano Collor tinha como objetivo a privatização de 

empresas estatais e a abertura do mercado brasileiro para importações generalizadas, fazendo 

com que a indústria nacional flexibilizasse seus preços, incorporasse novas tecnologias, 

implicando um processo de modernização tecnológica. Porém, o que ocorreu foi a entrada de 

produtos de vários países, inibindo o parque nacional.443 Tal tipo de política afetaria todos os 

institutos do CNPq e, mesmo com o impeachment de Collor, esse quadro não mudaria. 

Itamar Franco assumiu a presidência e pelo Ministério do Planejamento passaram quatro 

ministros (Gustavo Krause, Paulo Haddad, Eliseu Resende e Fernando Henrique Cardoso). Esse 

último, com “amplo apoio político e uma equipe de economistas de renome, inaugura o Plano 

                                                 
442 CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 163 f. 1992. Rio de Janeiro: 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro, 1992. p. 84. 
443 LIMA, Paulo Gomes. Política científica e tecnologia: países desenvolvidos, América Latina, e Brasil. Dourados: 

EDUFGD, 2009. p. 151. 
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Real, cuja meta era promover o combate à inflação”444. Paulo Gomes Lima observou que houve, 

no Governo Itamar, ausência de conectividade entre a área de ciência e tecnologia e a economia, 

motivada principalmente pela preocupação governamental com o controle do ambiente 

inflacionário: 

Não houve mudanças substanciais em relação ao pano de fundo da C&T no 
Brasil. O histórico da C&T no Brasil até o Governo Itamar Franco que denuncia 
uma pretensa política de C&T explícita, mas que de fato não incorporou a 
materialização dos recursos financeiros necessários para a sua completude em 
nível de estruturação, planificação e continuidade.445 

A fragilidade dos acordos costurados para o retorno ao regime civil e democrático tornou-

se visível entre o Governo Collor e Itamar e foi coroado com FHC, permitindo perceber que, por 

trás das políticas apresentadas para as áreas da cultura e da C&T, ainda pairavam mágoas e 

ranços de disputas mesquinhas pelo poder, interferindo na direção da governabilidade do país. 

Para César Benjamin, 

[...] a imagem de um país do futuro deu lugar à de um país bloqueado, cuja 
construção se esgotou sem ter se completado. Estava embutida a ideia de que a 
construção histórica de que somos herdeiros não tem mais viabilidade ou razão 
de ser.446 

Esses governos criaram duas comissões para avaliar o sistema de C&T ligado ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia e ao CNPq. A primeira, conhecida como Comissão 

Bevilacqua447, foi instituída em 1994. A segunda – Comissão Tundisi – foi criada para propor 

uma política de longo prazo para as 22 Unidades de Pesquisas (UPs) do MCT, sendo instituída 

                                                 
444 LIMA, Paulo Gomes. Política científica e tecnologia: países desenvolvidos, América Latina, e Brasil. Dourados: 

EDUFGD, 2009. p. 151. 
445 Ibid., p. 155. 
446 BENJAMIN, César et al. A opção brasileira. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. p. 12. 
447 Compunham essa comissão: Luiz Bevilacqua (presidente), Lindolpho de Carvalho Dias (secretário), Carmine 

Taralli, Eduardo Krieger, Evandro Mirra de Paula e Silva, Jacques Marcovich, José Pelúcio Ferreira; Joyce 
Jappertt Leal, Moysés Nussenzveig. 
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em 26 de abril de 2000448. Os resultados de ambas fragilizaram as instituições ligadas ao CNPq. 

A primeira propôs a incorporação de alguns órgãos a universidades (CBPF e ON) e a repartições 

do MAST, sendo os instrumentos retornados ao Observatório Nacional: 

[...] Em avaliações anteriores, as características do museu do MAST foram 
questionadas e a descontinuidade da instituição foi recomendada, porém não 
implementada. As sugestões envolviam desde a absorção do MAST pelo ON, 
como por uma Universidade ou pelo Planetário. Recentemente, o MAST propôs 
à CAPES a abertura de um Programa de pós-graduação, não endossado pela 
Comissão de avaliação. Por outro lado, a Comissão Bevilacqua, de 1994, 
concluiu que o museu não tinha as características reais de um museu e que a 
linha desenvolvida pela competência na área de divulgação científica iria para as 
congêneres no Rio de Janeiro e que as outras áreas deviam ser desativadas.449 

A Comissão Tundisi apresentou o mesmo indicativo da primeira. Quanto ao MAST, 

reconhecia seu papel na preservação de acervo, mas indicava sua incorporação a outras agências 

do Estado: 

A Comissão de avaliação atual reconhece a importância do MAST para o 
patrimônio e para a memória nacionais, com particular destaque para o acervo 
de equipamentos antigos de Astronomia, metrologia e geodésia. Todavia, 
constatou igualmente que já há algum tempo deixou o museu de ser uma 
instituição simplesmente ligada à memória das ciências astronômicas. A 
Comissão considera que falta ao MAST foco, impacto e abrangência nacional 
para que ele continue como um instituto do MCT. Recomenda-se, portanto, que 
o MAST seja transferido para outra organização, devendo se estudar a 
possibilidade de sua absorção por uma Universidade, Governos Estaduais ou 
Municipais do Rio de Janeiro e sua integração à rede de museus existentes 
naquela cidade. Para tanto, deve ser criado um Grupo de Trabalho específico, 
com a finalidade de estudar a melhor forma de se promover essa 
recomendação.450 

                                                 
448 Ronaldo Mota Sardenberg foi ministro do MCT nesse período. Por meio da Portaria n. 137, de 26.04.2000, criou 

a Comissão Tundisi, que contava com os seguintes membros: José Galizia Tundisi, (Instituto Internacional de 
Ecologia), presidente; Carlos Alberto de Melo (CNPq); Eduardo Moacir Krieger (ABC/INCOR); Eloi S. Garcia 
(MCT/SECUP); Fernando Galemberck (UNICAMP); José Fernandes Perez (FAPESP); José Octávio Armani 
Paschoal (CNEN/IPEN e Centro Cerâmico do Brasil); Ruy de Araújo Caldas (EMBRAPA) e Vilma Figueiredo 
(SBPC/UNB). 

449 Relatório da Comissão Tundisi. Brasília: MCT, 2003. p. 63. 
450 Relatório da Comissão Tundisi, op. cit., p. 63. 
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Essa comissão dava ênfase à cooperação internacional para o desenvolvimento científico 

e tecnológico nacional e sugeria a possibilidade de algumas unidades de pesquisa serem 

transformadas em organizações sócias (OS). 

[...] como ocorreu com outros setores da vida brasileira, a tecnologia passou a 
ser “chasse gardée” dos autoproclamados “gênios” da ciência econômica, que se 
alternam no poder desde a administração Collor. Não tem nada de cientistas 
esses gênios, mas inventam e desinventam teorias com a maior facilidade, de 
acordo com instruções do FMI, do governo americano e de banqueiros 
internacionais. E dedicam metade de sua atividade “científica” a fazer previsões 
sobre o que resultará da aplicação de suas teorias. A outra metade, dedicam a 
explicar o fracasso das previsões que tinham feito antes [...]. Mas vejamos os 
atentados que os gênios econômicos têm praticado contra o nosso 
desenvolvimento científico e tecnológico [...] flexibilizou tudo para as 
multinacionais farmacêuticas, sem nenhuma contrapartida, a não ser a vaga 
esperança de atrair investimentos [...] Nesses 36 anos, consolidou-se no Brasil 
uma importante indústria de equipamentos eletrônicos, criaram-se firmas de 
engenharia [...] Pouco antes de começar a era Collor/FHC, até já exportávamos 
equipamentos e tecnologia para países da América Latina e África e, mesmo 
para países desenvolvidos. Tudo isso foi aniquilado pelas administrações de 
Collor/FHC. Não satisfeitos com essa destruição, os “gênios econômicos” de 
FHC investem agora contra as Instituições de Pesquisas Estatais e as 
universidades públicas, misturando escola, com universidade; e confundindo 
ensino, com pesquisa e criação de conhecimento.451 

A Reforma Administrativa do Estado iniciada pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, 

sob a presidência da República com Fernando Henrique Cardoso, desmontou o poder do CNPq 

ao desvincular todos os seus institutos de pesquisa – com a indicação de transferência tanto do 

CBPF quanto do ON para uma universidade. Exatamente as instituições que, na metade da 

década de 1970, foram incorporadas a esse Conselho. 

Quanto ao MAST, vale lembrar que o grupo responsável por sua criação causou divisão e 

feriu sensibilidades nos agentes envolvidos nesse processo. Matérias foram publicadas a favor e 

contra as medidas adotadas. O físico Rogério Cezar de Cerqueira Leite apontava a 

incompatibilidade da existência de dois órgãos que gerenciavam a política cientifica do país, 
                                                 
451 LOPES, José Leite; CARVALHO, Joaquim Francisco de. FHC e o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. JC 

E-Mail, 6 jul. 2000. Disponível em: <http://www.varican.xpg.com.br/varican/Bpolitico/fhc_sisnaccientic.htm>. 
Acesso em: 13 ago. 2011. 
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como se o questionamento de parte da área científica fosse no sentido de manter certo 

corporativismo (Anexo L). 

Por outro lado, o físico Mário Novello (Anexo M), contrário às reformas impostas pelo 

governo, apontava a fragilidade das instituições de pesquisa que, ao se transformarem em 

organizações sociais, ficariam engessadas frente às demandas do sistema produtivo, encurtando o 

tempo para ideias criativas: 

[...] ambiente criativo e livre, indispensável para o aparecimento de ideias 
inovadoras e com o objetivo de aprofundar nosso conhecimento do mundo em 
que vivemos, desapareceria na nova ordem que se pretende instalar, conduzindo 
ao desmantelamento do enorme patrimônio científico produzido nestes 50 anos 
de grandes conquistas; dificultando com isso a consolidação efetiva de nossa 
soberania, e que aqui se construa um futuro mais justo e livre para os 
brasileiros.452 

Essas instituições foram evidências de um modelo de desenvolvimento construído para o 

Brasil que não interessava mais naquele momento manter. Em carta entregue à Secretaria do 

MCT (Anexo N), pesquisadores do CBPF demonstravam preocupação quanto à: 

[...] situação porque esta passando este Centro e a ciência brasileira como um 
todo. A própria ordem institucional do CBPF, bem como a dos demais institutos 
que se encontravam na órbita do CNPq, não está ainda definida. Ademais, não 
temos garantia da preservação de nosso patrimônio científico, acumulado neste 
meio século de existência, e da qual o governo deveria ser o principal 
mantenedor.453 

A insegurança desses pesquisadores face ao enfraquecimento da ciência e da tecnologia 

nacional não estava relacionada ao corporativismo, já que sempre houve nesses institutos 

intercâmbios internacionais entre os seus pares. Tratava-se de reafirmar a importância da C&T e 

defender essa área como fundamental para consolidação da democracia, diante de uma possível 

passividade que se apresentava para aquele período. 

                                                 
452 NOVELLO, Mário. CBPF: 50 anos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 mar. 1999. 
453 50 anos do CBPF: carta assinada por pesquisadores do CBPF e encaminhada à Secretaria do MCT, 

provavelmente em 1999. 
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Ao ser inquirido por Shozo Motoyama, sobre se a globalização facilitava ou dificultava a 

pesquisa científica, Crodowaldo Pavan lhe respondeu: 

Dificulta muito, porque os países ricos não vão nos ajudar a solucionar os nossos 
problemas, pois temem a possibilidade de aumentar a nossa capacidade de 
competição no futuro. 

Não se iluda, a chamada globalização atual é sinônimo de colonialismo 
econômico, que em última instância também significa colonialismo científico e 
tecnológico. No contexto da globalização, as próprias fundações dos países 
ricos, ao atuar nos países subdesenvolvidos – não tenha dúvidas – terminam 
criando um sistema de dominação, pois não vão agir contra seus próprios países. 

A globalização atual é péssima, porque não permite dar proteção à indústria e ao 
conhecimento científico nacional.454 

Novos e velhos agentes sociais em torno do Estado negociavam seus projetos, onde a 

universidade emergia como a via possível em torno de sua qualidade e da democratização do 

saber. O meio científico, naquele momento em que novos horizontes se abriam para o país, 

buscava, novamente, despertar o interesse da sociedade brasileira para a ciência e a tecnologia 

demonstrando que “um país desenvolvido é, antes de tudo, um país que preserva a memória de 

seu conhecimento científico”455. 

A criação de uma instituição de preservação da memória científica no início dos anos de 

1980 encontrara respaldo em parte do meio científico porque provocava em seus pares o 

desconforto com a ideia de abandono que a área científica poderia passar, já que, na época, havia 

a possibilidade de criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia, com a qual nem todos 

concordavam, em função do distanciamento desses cientistas com a perda de prestígio que o 

CNPq teria com esse ministério. Dentro dessas negociações, o MAST servia aos interesses desses 

grupos. Iniciava-se, assim, uma campanha para preservação do patrimônio científico e 

                                                 
454 Entrevista concedida por Crodowaldo Pavan a Shozo Motoyama. In. MOTOYAMA, Shozo. 50 anos de CNPq 

contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. p. 409. 
455 CIÊNCIA e Cultura. Preservação da memória científica nacional. Rio de Janeiro, v. 35, n. 6, p. 826, jun. 1983. 
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tecnológico de forma a garantir que a ciência e a tecnologia continuassem a ser reconhecidas e 

valorizadas, dividindo opinião entre as frações de classe representadas nas agências do Estado, 

que, por não serem homogêneas, não se articulavam entre um ministério ou o CNPq, fragilizando 

a área e reacendendo os conflitos ideológicos para essa área. 

Portanto, o fio condutor que estava por trás da ideia de criação de museus de ciência no 

Brasil foi o modelo de desenvolvimento econômico autônomo com ciência e tecnologia nacionais 

na condução desse processo, o que, na verdade, representava lutar por um modelo de Estado 

autônomo das oscilações internacionais. 

O MAST, ao preservar esses vestígios, ajudou a desconstruir a doxa da ausência de 

ciência e de tecnologia no país. Por isso, entre fins dos anos de 1980 e ao longo dos de 1990 não 

interessava mais a sua permanência nem a de outros institutos, porque o modelo de C&T que se 

queria implantar não se coadunava com o projeto anterior. 

A nova década, que se inicia em 1994, pode ser a da virada, a primeira dentro do 
novo século, que já começou faz tempo. Todo o problema é que sempre nos falta 
paciência, e nos sobram pendores para conciliar o Novo e o Velho. Não deve 
haver conciliação com o passado, com o desenvolvimentismo obsoleto que 
anima tantos potentados desta República.456 

O projeto neoliberal que se estabeleceu no Brasil a partir de 1990 não pretendia negociar 

com o passado e, por isso, tentou desmontar o sistema de C&T que estava sendo construído e 

ajustado ao longo da história do Brasil. O MAST, sob essa lógica de rompimento com o passado, 

não se coadunava com a ideia de que “não deve haver conciliação com o passado”457, porque 

possibilitou a preservação de documentos de instituições científicas e de arquivos particulares de 

cientistas que acreditaram no modelo de ciência sem fronteiras, porque dialogavam com seus 

                                                 
456 FRANCO, Gustavo H.B. A década perdida e as reformas. Estado de São Paulo, São Paulo, p. 1, 30 jan. 2000. 

Disponível em: <http://www.econ.puc-rio.br/gfranco/>. Acesso em 07 out. 2011. 
457 Ibid., p. 1. 
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pares em diversos países, mas reforçando a ideia de uma ciência autônoma. São vestígios de suas 

atuações nos permitindo analisar a consolidação do campo científico no Brasil. 

Esse espaço de preservação de acervos nos abre a possibilidade de desvendar os fios 

tecidos, costurados, que, muitas vezes, foram abandonados ou até mesmo apagados, consciente 

ou inconscientemente, de nossa memória. 

Que uma leitura mais atenta possa auxiliar os pesquisadores na construção de caminhos a 

serem trilhados para o entendimento do atual modelo social, político e econômico que vem sendo 

consolidado no país é a proposta do próximo capítulo, que pretende apresentar o acervo, 

principalmente o arquivístico, depositado no MAST. 



 
 

 
 

4 ACERVO DO MAST 

Com a criação do Núcleo de História Social da Ciência e da Técnica no Brasil 
da Universidade de São Paulo, a pesquisa [...] avançou o suficiente para tornar 
claro o lastimável estado de abandono em que se encontra o valioso acervo 
histórico de nossa cultura científica. Livros, documentos e instrumentos 
científicos – testemunhos significativos dos esforços de homens, instituições e 
governos em prol do desenvolvimento da ciência na sociedade brasileira e por 
isso mesmo merecedores de serem preservados para futuras gerações.458. 

Depois de muita luta e negociação para sua criação, o MAST passou a dividir, com o 

Observatório Nacional, 40 mil metros quadrados de área verde, em uma colina localizada no 

morro de São Januário, em São Cristóvão. Apesar de suas edificações se distanciarem do 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o IPHAN aprovou o tombamento das edificações 

e dos variados artefatos que se encontravam depositados no campus, tais como esculturas, 

luminárias, equipamentos fotográficos, máquinas de datilografia, mobiliários, instrumentos de 

comunicação e variados instrumentos de geodésica e astronomia. 

O primeiro pedido de tombamento dos prédios do Observatório Nacional solicitado pelo 

então diretor J.A. de Freitas Pacheco fora negado, porque o arquiteto/técnico seguiu as 

normativas ditadas pelo IPHAN, que não valorizavam a arquitetura eclética, argumentando que 

os referidos prédios não possuíam “características que justificassem seu enquadramento no artigo 

do Decreto-Lei n. 25 de 30 de novembro de 1937”459. 

Entretanto, a carta dos intelectuais encaminhada ao secretário de Cultura do Ministério da 

Educação, Marcos Vinícius Villaça, reforçando a inadiável “adoção de medidas protetoras dos 

marcos históricos que testemunham a vocação criadora da inteligência brasileira nos domínios da 

                                                 
458 MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. É preciso preservar a nossa memória. Agenda CNPq, Brasília, ano IV, n. 

20. Seção Opinião, 1987. 
459 Informação n. 23, de 12 de março de 1981, dada pelo arquiteto Antonio Pedro de Alcântara, constante no 

processo de tombamento do campus do ON n. 1.009-T-79. Arquivo MAST. 
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ciência”460, reativava o processo de avaliação do campus, não mais em função das características 

arquitetônicas, mas como marca da cientificidade. 

O arquiteto Umberto Nápoli, então, em 10 de fevereiro, elaborou um relatório técnico 

sobre sua visita ao campus do ON. Nesse documento, ele descrevia o contato que teve com o 

“grupo responsável pelo projeto para preservação do campus”461, explicando-lhes sobre “os 

efeitos do tombamento”, mas, também, tentando entender os objetivos do grupo para com aquele 

pedido. Relatou sua “rápida inspeção de reconhecimento do campus – tendo em vista a 

identificação do acervo imóvel, natural e móvel em estudo, bem como o estado de conservação 

dessas edificações”462, mas não se posicionou quanto ao tombamento, só apontando alguns 

problemas físicos nas instalações das edificações. Somente em seu segundo relatório Umberto 

Nápoli descreveu todos os edifícios e se convenceu do tombamento: 

[...] todos os elementos edificados no campus (que compõe o ON em sua fase 
inicial de implantação) inseridos em parque arborizado com cerca de 40.000 m2, 
devem ser igualmente preservados, levando-se em conta a composição 
arquitetônica e paisagística do conjunto. Estão incorporados ao conjunto seus 
elementos artísticos, entre eles: luminárias, estatuária, serralheria, vidraria, 
revestimentos decorativos de pisos, paredes e forros, bem como restantes do 
acervo do museu até então inventariado.463 

                                                 
460 Carta assinada por diversos intelectuais e encaminhada ao secretário de Cultura do Ministério da Educação, 

Marcos Vinícius Villaça, em 4 de outubro de 1983, constante no processo de tombamento do campus do ON n. 
1.009-T-79. Rio de Janeiro, 4 out. 1983. Arquivo MAST. 

461 Relatório 1, de Umberto Nápoli, DTC/SPHAN, sobre o estudo para tombamento do ON/RJ, em 10 de fevereiro de 
1984. Constante no processo de tombamento do campus do ON n. 1.009-T-79. Arquivo MAST. 

462 Ibid. 
463 Relatório 2, de Umberto Nápoli, DTC/SPHAN, sobre o estudo para tombamento do ON/RJ, em 24 de abril de 

1984. p. 7. Constante no processo de tombamento do campus do ON n. 1.009-T-79. Arquivo MAST. 
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Em 30 de abril de 1984, alguns membros do PMAC encaminharam um estudo sobre a 

conveniência de se preservar as edificações do ON, “sem prejuízo para os trabalhos de 

pesquisa”464, alegando estarem atuando conforme orientação do: 

[...] Projeto Memória da Astronomia e Ciências Afins no Brasil, criado pelo Dr. 
Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, presidente do CNPq, e do grupo de 
Trabalho criado pelo Dr. Licio da Silva, ex-diretor do Observatório, e 
referendado, mais tarde, pelo atual Diretor, Dr. Luiz Muniz Barreto, autoridades 
que, pela sua lúcida visão e consciência histórica, sempre estiveram preocupados 
com a preservação da memória científica no Brasil.465 

De acordo com o documento, tanto o presidente do CNPq quanto os diretores do 

Observatório Nacional apoiavam a “preservação da memória científica no Brasil”466, mas esse 

apoio não garantia o tombamento do campus do ON; por isso, os membros do PMAC procuraram 

em carta ressaltar a participação desses gestores na decisão de criar o grupo de trabalho. 

Entretanto, a leitura na documentação aponta o contrário do que se procurava ressaltar. A 

correspondência trocada entre o diretor Muniz Barreto e o presidente Lynaldo Cavalcanti de 

Albuquerque com os gestores do IPHAN nos induz a pensar que não interessava ao presidente do 

CNPq nem ao diretor do ON dar continuidade ao processo de tombamento, porque isso implicaria 

a paralisação de projetos de intervenções no campus do ON. Além disso, esses gestores estavam 

incomodados com a intervenção de outro ministério nas ações de suas competências, surgindo 

trocas de correspondências entre eles na tentativa de barrar esse processo. 

O PMAC, entretanto, já estava articulado com a intelectualidade e contava com o apoio 

desta e da mídia, faltando apenas convencer os técnicos do IPHAN, que estavam participando do 

arrolamento dos bens a serem avaliados. Essa equipe, então, passa a contar histórias sobre a 

                                                 
464 Ofício PMAC-061/84. Assinado por Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, Oliveiros Cardoso Tavares e Gilberto 

Oliveira da Silva (PMAC) para Dora Monteiro e Silva de Alcântara, coordenadora do Setor de Tombamento da 
DTC/SPHAN, em 30 de abril de 1984. Constante no processo de tombamento do campus do ON n. 1.009-T-79. 
Arquivo MAST. 

465 Ibid. 
466 Ibid.  
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participação do ON nas expedições astronômicas; na demarcação da fronteira brasileira e da nova 

capital do país; da fotografia que havia ajudado a comprovar a teoria da relatividade de Einstein, 

tirada por um dos seus diretores, Henrique Morize. 

A arquiteta Dora Monteiro e Silva de Alcântara, que também era coordenadora do Setor 

de Tombamento, percebia que não se tratava mais de avaliar um estilo de época, mas de um 

momento no qual o Brasil fazia ciência, sendo seduzida pelo PMAC, que já apontava a 

possibilidade de um museu de ciência para aquele espaço. 

Afirmamos nossa convicção quanto à validade do mesmo e o fazemos, ainda 
outra vez, por meio das palavras dos astrônomos do Projeto Memória da 
Astronomia e Ciências Afins no Brasil relativas ao Observatório Nacional: sua 
preservação e aproveitamento dos antigos prédios, cúpulas, abrigos e 
instrumentos em um museu se justifica por se tratar do único conjunto 
astronômico no Brasil, quer por se reunir uma das mais ricas coleções de 
instrumentos científicos, quer pela história dos monumentos que os abrigam bem 
como pelo sítio no qual se encontra implantado.467 

Todos esses documentos foram registrados e “caracterizam o MAST como um museu de 

C&T”468. Dentre esses instrumentos, adquiridos entre 1850 e 1930, estão os utilizados em 

serviços e pesquisas “de grande relevância para o país”469, tais como a determinação e a 

transmissão da hora oficial, a previsão do tempo, a demarcação de parte das fronteiras do 

território nacional, mapeamento magnético do solo e outros serviços. Alguns foram utilizados na 

demarcação dos limites do território nacional, enquanto outros foram produzidos especialmente 

para as exposições internacionais nas quais o Brasil se fazia representar. Até julho de 2010, o 

                                                 
467 Informação n. 61/84, sobre o pedido de tombamento escrito por Dora Monteiro e Silva de Alcântara para o diretor 

do Setor de Tombamento do DTC/SPHAN, em 8 de junho de 1984. Arquivo MAST. p. 3. 
468 GRANATO, Marcos, citado por COSTA, Andréa Fernandes. Museu de ciência: instrumentos científicos do 

passado para a educação em ciências hoje. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. p. 46. 

469 Ibid., p. 46. 
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acervo museológico possuía dois mil objetos “fabricados principalmente na Alemanha, Inglaterra 

e França e alguns poucos instrumentos produzidos no Brasil”470. 

O edifício principal, com sua arquitetura eclética e as diversas cúpulas espalhadas no 

campus, 

[...] podem ser considerados parte da instrumentação astronômica porque foram 
construídos com características especiais e seguindo critérios peculiares 
(orientação sistema mecânico para abertura de trapeiras, equipamentos 
especiais) que são típicos da arquitetura e engenharia para a astronomia [...].471 

São paisagens que despertam a curiosidade e o interesse de quem por ali passa, registra e 

volta para observar os planetas e iniciar uma nova forma de dialogar com o museu de ciência, 

como bem ressaltou a pesquisadora Andréa Fernandes Costa: 

[...] mais do que despertar vocações para a ciência, aspecto tão ressaltado nos 
primórdios do museu, o que se pretende hoje é implementar programas que 
possam contribuir para a formação de cidadãos críticos, capazes de apreciar a 
ciência como parte da cultura, de buscar a ampliação de sua cultura científica 
permanentemente, de questionar o conhecimento difundido pela mídia e de 
interagir de forma consciente com o mundo ao seu redor.472 

Naquela época, a ideia de despertar vocações serviu para reforçar o papel da instituição na 

construção de uma nova forma de apropriação do conhecimento científico tão distante da 

sociedade e, portanto, sem defesa. A tão sonhada liberdade apresentava-se com a imagem da 

possibilidade de se desenhar um país mais justo. Afinal, o Brasil era o país do futuro. Essa ideia 

também trazia embutida a reintegração dos jovens ao caminho da reflexão científica. Os 

                                                 
470 GRANATO, Marcos; SANTOS, Cláudia Penha dos. O Museu de Astronomia e Ciências Afins e suas coleções. 

In: GRANATO, Marcus; LOURENÇO, Marta (Org.). Coleções científicas luso-brasileiras: patrimônio a ser 
descoberto. Rio de Janeiro: MAST, 2010. p. 53. Segundo esses autores, os fabricantes representados nessa 
coleção estão entre os mais famosos e hábeis da Europa e representam os nomes de maior prestígio na indústria 
de precisão da época. No Rio de Janeiro, temos José Maria dos Reis e seu sucessor, José Hermida Pazos, que 
também fabricaram instrumentos para o Observatório Nacional. 

471 Ibid., p. 54. 
472 COSTA, Andréa Fernandes. Museu de ciência: instrumentos científicos do passado para a educação em ciências 

hoje. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2009. p. 46. 
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idealizadores desse museu apostaram nesse espaço como possível para discutir o modelo de 

ensino empregado naquele período, que sucateou a escola distanciando cada vez mais o aluno da 

área científica: 

[...] pequenas experiências de eletromagnetismo e de ótica. Experiências, aliás, 
que são extremamente fáceis de se fazer, mas que infelizmente desapareceram 
das bancadas do ensino secundário, e diria mesmo até do ensino superior no 
Brasil. 

Hoje recebemos alunos extremamente estudiosos e competentes, que não sabem 
bem o que é eletromagnetismo, porque no curso secundário. E, ainda muitos 
outros pontos fundamentais em ciência que não fazem parte dessa coisa que se 
chama Cesgranrio ou vestibular.473 

As atividades desenvolvidas inicialmente buscavam não só despertar vocações, mas 

também sensibilizar o público visitante das várias formas de olhar a ciência e a tecnologia a partir 

da interação com o objeto e perceber o conhecimento produzido a partir desse artefato, que nem 

sempre estava explícito. Sem se dar conta, o MAST também estava contribuindo para o 

alargamento e a consolidação do conceito de patrimônio quando recuperou a noção de patrimônio 

científico no passado, atualizando outra forma de pensar esse conceito: patrimônio também 

incluía instrumentos científicos e arquivos contemporâneos que não faziam parte do universo 

conceitual do IPHAN. 

                                                 
473 Transcrição da intervenção de Carlos Chagas Filho na mesa-redonda “Preservação da Cultura Científica 

Nacional”, de 17.08.1982. In: Dossiê Museu de Ciência: proposta de criação, 1983. p. 5. 
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4.1 Acervo Arquivístico e Bibliográfico 

Durante o processo de tombamento, o MAST contava com três arquivos: dois 

institucionais – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Observatório Nacional (ON), – e um pertencente ao matemático Lélio Gama (esses dois últimos 

foram incluídos no processo de tombamento do IPHAN). Para dar conta dessa área, foi preciso 

reestruturar a instituição. Assim, em 1987, criaram-se dois departamentos, desvinculando-se 

pesquisa e documentação. A primeira transformou-se no Departamento de Pesquisa, atual 

Coordenação de História da Ciência (CHC), que ligaria as áreas de atuação do MAST por meio 

das pesquisas em História da Ciência e da Tecnologia. A segunda transformou-se no 

Departamento de Arquivo e Documentação, atual Coordenação de Documentação e Arquivo 

(CDA), incorporando dois serviços: o Arquivo, atual Arquivo de História da Ciência (AHC), e a 

Biblioteca, que passaram a dividir o tratamento na documentação arquivística e bibliográfica. 

4.1.1 Acervo bibliográfico 

O acervo bibliográfico contava, inicialmente, com três coleções especiais – Biblioteca do 

antigo diretor do ON, Lélio Gama; Brasilianas; Documentos Brasileiros –, disponíveis a qualquer 

usuário que desejasse entender um pouco a formação do pensamento social ou para o estudioso 

que quisesse aprofundar e comparar essas coleções de forma a compreender os modelos de 

interpretação do Brasil arraigados até pouco tempo na história e que nortearam os rumos políticos 

e econômicos do Brasil. 

A Coleção Brasiliana começou a ser organizada a partir de 1931, pela Companhia Editora 

Nacional: 
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[...] a principal dificuldade que tem embaraçado o progresso político, econômico 
e cultural do Brasil consiste na ignorância generalizada da realidade brasileira. 
Talvez nenhum povo desconheça tanto o meio físico que habita a história de sua 
formação nacional e os próprios fatos da existência atual como brasileiro. Tudo 
o que se fizer para esclarecer as nossas elites sobre esses pontos essenciais é o 
maior serviço cultural que se pode prestar a nação a Companhia Editora 
Nacional com a Brasiliana [...] está realizando um empreendimento cultural.474 

A Brasiliana foi coordenada por Fernando de Azevedo e buscava apresentar ensaios nas 

diversas áreas do conhecimento – Geografia, Antropologia, Sociologia, Economia e Ciências 

Naturais – tanto de brasileiros quanto de estrangeiros acerca do Brasil. Segundo Eliana de Freitas 

Dutra, a linha editorial dessa coleção estava inserida no projeto nacionalista, onde esses 

intelectuais assumiam o papel de construtores de um paradigma de identidade nacional.475 

Nessa mesma década, foi lançada, pela José Olympio Editora, a Coleção Documentos 

Brasileiros, sob coordenação do sociólogo Gilberto Freyre. Segundo Fábio Franzini, essa coleção 

se destacou por abrigar autores e obras comprometidos com a renovação do conhecimento sobre 

o Brasil e por ser um veículo privilegiado para a difusão de diferentes visões sobre o passado, 

exercendo importante papel transformador.476 

Além dessas coleções, a Biblioteca, desde a criação do MAST, buscou ser referência em 

sua área de atuação: História da Ciência e da Técnica, Educação e Divulgação da Ciência. Em 

2006, com a implantação de cursos de mestrado em Museologia e Patrimônio, realizados em 

parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), a Biblioteca ganha mais uma 

linha de atuação: Museologia e Patrimônio Histórico de C&T, passando a adquirir obras de 

referência nessa área, recebendo, em 2010, por comodato, 600 publicações da Associação 

                                                 
474 Azevedo Amaral, citado por DUTRA, Eliana de Freitas. Companhia Editora Nacional: tradição editorial e cultura 

nacional no Brasil dos anos 30. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE LIVRO E HISTÓRIA EDITORIAL, 1., 
2004, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: FCRB/UFF-PPGCOM/UFF-LIHED. p. 22. Disponível em: 
<http://www.livroehistoriaeditorial.pro.Br/pdf/elianadutra.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2011. 

475 Azevedo Amaral, op. cit. 
476 FRANZINI, Fabio. À sombra das palmeiras: a coleção documentos brasileiros e as transformações na 

historiografia nacional (1936-1959). São Paulo: EDUSP, 2006. p. 12. 
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Brasileira de Conservadores-Restauradores de Bens Culturais (ABRACOR). Antes dessa doação, 

em 2009, a Biblioteca do MAST recebera 5.568 livros e 150 periódicos da Academia Brasileira 

de Ciências (ABC), considerados coleções especiais, porque: 

[...] têm características que diferem do restante das obras gerais que compõem o 
acervo da Biblioteca, por serem obras que, em princípio, não podem ser 
facilmente adquiridas e às quais a instituição, por sua área de interesse e valor 
institucional, atribui importância quanto a sua manutenção e preservação.477 

Nessa linha de atuação, a Biblioteca não se limitou a sua coleção original, mas atuou 

como lugar de preservação, fortalecendo suas atividades, objetivando repensar seu papel dentro 

do projeto original de criação do MAST. 

4.1.2 Acervo arquivístico 

No acervo arquivístico, o usuário encontra documentos da geração formada no início do 

século XX que participou, direta ou indiretamente, desses debates e que fez parte desse contexto 

de mudança, optando pela carreira científica para construir e consolidar suas áreas de interesse. 

Como, por exemplo, o matemático Lélio Gama, que, segundo Nelson Werneck Sodré, “pertenceu 

a uma geração que, ao contrário do que acontecera com a de seu pai, conheceria os primeiros 

passos na formação da ciência brasileira”478 e, por isso, acreditava na autonomia administrativa e 

financeira da ciência realizada nas instituições científicas. 

O professor da Universidade de São Paulo (USP), Sylvio Ferraz Mello, ao ter contato com 

os escritos de Lélio Gama, comenta o papel desse cientista no quadro nacional, levando-nos a 

pensar no significado não somente desse arquivo, mas no de outros cientistas em instituições de 

preservação como o MAST: 
                                                 
477 GRANATO, Marcus; ACIOLI, Jaime. Imagens da ciência: o acervo do Museu de Astronomia e Ciências Afins. 

Rio de Janeiro: MAST, 2010. p. 234. 
478 SODRÉ, Nelson Werneck Louvor de Lélio Gama. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. 

Arquivo Lélio Gama: inventário sumário. Rio de Janeiro: MAST, 1988. p. 9. 
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[...] somos levados à reflexão. A refletir sobre aqueles que nos precederam e que 
enfrentaram todas as dificuldades – desde governantes hostis até a falta de um 
ambiente científico preexistente – mas que acreditaram no poder do trabalho. 
Não fugiram ao estudo das teorias mais complexas e não se frustraram às tarefas 
científicas essenciais. Procuraram aprender e ensinar o mais possível, e 
descobriram que o trabalho consciente e constante é a arma maior para o sucesso 
no trabalho científico e para o estabelecimento de uma tradição científica que 
amplie as possibilidades das gerações de cientistas dos tempos futuros.479 

A luta para criação do MAST representava a existência de um espaço protegido dos 

vestígios da ciência no Brasil, que veio se constituindo mesmo quando as instituições de ciência 

sofriam com a redução de verbas em seus orçamentos e na readequação de seus objetivos frente 

aos planejamentos e planos do Estado. Assim, o Arquivo de História da Ciência do MAST 

recebeu contribuição de historiadores, que, com seus projetos, conseguiram sensibilizar 

familiares de cientistas já falecidos a doarem seus documentos. 

Por exemplo, a socióloga Sarita Albagli pesquisou os mecanismos administrativos criados 

internamente no CNPq que possibilitaram a esse órgão formular e executar uma política científica 

para o Brasil.480 A pesquisadora entrevistou antigos funcionários e teve acesso a documentos que 

estes protegiam: “[...] pela iniciativa desses mesmos funcionários, que partes da documentação do 

Conselho puderam ser salvas”481. 

Ana Maria Ribeiro de Andrade também contribuiu para recuperar todos os volumes de 

Anais e Atas do Conselho Deliberativo do CNPq. Segundo ela, um antigo presidente do órgão 

entregara o material como reconhecimento ao trabalho do MAST de preservar e dar acesso aos 

documentos. Tais documentos, para os historiadores da ciência que trabalham com política 

científica: 

                                                 
479 MELLO, Sylvio Ferraz. Biografia. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Arquivo Lélio Gama: 

inventário sumário. Rio de Janeiro: MAST, 1988. p. 14. 
480 ALBAGLI, Sarita. Marcos institucionais do Conselho Nacional de Pesquisas. PERSPICILLUM, Rio de Janeiro, v. 

1, n. 1, p. 72, 1987. 
481 Ibid., p. 73. 
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[...] se constituem em um repertório inestimável para o conhecimento histórico, 
pois se trata de reprodução integral das sessões do Conselho Deliberativo. [...] É 
como se a primeira direção do CNPq, sabendo da importância histórica dos seus 
debates e das suas decisões, resolvesse deixá-los registrados para a posteridade. 
Nas suas páginas, percebem-se com nitidez o calor das discussões travadas no 
seio do Conselho Deliberativo, o posicionamento tanto ideológico quanto 
econômico e científico dos seus membros.482 

Para a historiadora Ana Maria Ribeiro de Andrade, o acesso ao arquivo do CNPq, “num 

tempo em que a história da ciência faz uma autocrítica corajosa para vencer velhas raízes 

epistemológicas e o incensamento da ciência, é uma dádiva”483, porque, através dessa 

documentação, percebe-se “o retrato da sociedade brasileira dos anos 50. [...] Alianças, 

desavenças, jogos de interesses, alegrias e decepções [...] permeavam apaixonados embates entre 

conselheiros e presidente”484. Andrade, desde a década de 1990, vem aprofundando suas 

pesquisas no arquivo CNPq em torno da energia nuclear e percebendo que, nessa área, “a 

atividade científica revelou, então, a solidariedade e a gratidão entre colegas, estimulou os 

pesquisadores que estavam em início de carreira e valorizou a convivência no dia a dia de 

estudantes e físicos de várias nacionalidades”485. 

Essa documentação tem sido muito consultada por pesquisadores da História da Ciência, 

em busca de fontes de informações para seus estudos. Durante o processo de organização desse 

arquivo, os estagiários identificaram e separaram, para posterior avaliação, um conjunto 

documental que se diferenciava dos outros documentos. Tratava-se do Conselho de Fiscalização 

das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil (CFEACB), que foi extinto em 1968, sendo a 

sua documentação incorporada ao CNPq. A organização desse conjunto documental possibilitou 

minha pesquisa de mestrado sobre essa instituição criada em 1933 para controlar as expedições 

                                                 
482 MOTOYAMA, Shozo (Org.). 50 anos do CNPq contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002. p. 

27. 
483 Andrade, Ana Maria Ribeiro de. História e fonte para a história do CNPq. In: MAST/DID (Org.). Arquivo CNPq. 

Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 1998. p. XXIII. 
484 Ibid., p. XVI. 
485 Ibid., p. 16. 
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científicas e artísticas no Brasil, de forma a coibir a retirada de artefatos científicos ou não do 

território brasileiro, preenchendo lacunas nas coleções dos museus científicos. 

Nesse arquivo destacamos os mecanismos utilizados pelos cientistas representados nesse 

Conselho para formação de seus profissionais, treinados enquanto acompanhavam as expedições 

científicas, bem como as redes tecidas para controlar o espaço geográfico, através dos delegados 

do Conselho que quase sempre participavam como membros de sociedades geográficas existentes 

nas regiões do país.486 Esse controle foi sempre acompanhado pelo Ministério das Relações 

Exteriores, que mediava as negociações entre o CFEACB e as instituições internacionais, sendo 

possível entender as trocas de conhecimento entre os cientistas. 

Outra temática que tem despertado o interesse nessa documentação gira em torno das 

questões indígenas e dos antropólogos que tiveram suas carreiras iniciadas no Brasil: 

Foi quando conheci o acervo de documento do antigo Conselho de Fiscalização 
das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil guardados no Arquivo do 
Museu de Astronomia e Ciências Afins, sobre o qual eu pouco havia ouvido ou 
lido, lá encontrei, entre outros, um dossiê sobre Lévi-Strauss e um sobre 
Nimuendajú, ambos referentes as suas pesquisas entre grupos indígenas. [...] 
Tratava-se em primeiro lugar de documentação inédita sobre um órgão que 
havia controlado fundamentalmente pesquisadores estrangeiros que vieram 
trabalhar no Brasil, alguns deles com contribuições marcantes para o 
desenvolvimento da etnologia brasileira. Em segundo lugar, a documentação 
permitia recuperar os períodos de campo desses pesquisadores consagrados e vê-
los ainda em início de carreira, pouco conhecidos, sem artigos ou livros 
publicados. Resolvi não desprezar esse filão e sobre ele me dediquei quatro 
meses.487

                                                 
486 Para aprofundar o conhecimento sobre o CFEACB, ver: LISBOA, Araci Gomes. O conselho de fiscalização das 

expedições artísticas e científicas no Brasil: ciência, patrimônio e controle. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 200; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Coleções e expedições 
vigiadas: os etnólogos no conselho de fiscalização das expedições artísticas e científicas no Brasil. São Paulo: 
Hucitec/ANPOCS, 1998; ALVES, Isidoro Maria. A expedição Lévi-Strauss ao Brasil central 50 anos após. In: 
CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2., 1989, São Paulo. 
Anais... São Paulo: Nova Stella. 

487 GRUPIONI, op. cit., p. 16. 
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Luis Donisete Benzi Grupioni analisou quatro dossiês de antropólogos que ainda estavam 

iniciando suas carreiras científicas e que tiveram projeção internacional, como o do antropólogo 

Lévi-Strauss. O MAST conseguiu reunir, no Arquivo de História da Ciência (AHC), documentos 

originários de várias instituições que faziam parte da ossatura do Estado brasileiro, 

possibilitando, assim, analisar os mecanismos internos entre essas instituições para consolidar 

suas pesquisas e suas parcerias internacionais. 

As expedições científicas para observação do eclipse total do Sol, ocorrido em 1947, 

também foi objeto de estudo do pesquisador Heráclito Duarte Tavares, que analisou tanto a 

documentação existente no arquivo do CFEACB quanto a do Observatório Nacional. 

[...] através da análise da documentação apresentada foi possível perceber a 
complexidade para a organização de uma expedição científica para a observação 
de um eclipse total do sol. [...] o Observatório Nacional, por vezes, tomou a 
dianteira do Conselho no que diz respeito à coleta de informações para passá-las 
aos cientistas estrangeiros, prevendo o grande interesse que o eclipse ia causar 
[...].488 

Durante a passagem do Império para a República, os diversos diretores do ON tiveram de 

desenvolver estratégias para manter o Observatório Nacional, que teve o seu orçamento reduzido, 

acarretando a paralisação de suas pesquisas, bem como as parcerias com os observatórios 

internacionais. Essa documentação nos permite perceber, também, como a Segunda Guerra 

interferia nas ações administrativas da instituição, que sofria com cortes em seu orçamento, 

impedindo-lhe, por exemplo, a continuidade de pesquisas, ou o gozo de férias e/ou de licenças 

maternidades, suspensas por causa desse conflito. 

                                                 
488 TAVARES, Heráclito Duarte. Autorizar, fiscalizar e organizar: as expedições astronômicas e o eclipse total do 

Sol de 1947. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 26., São Paulo, 2011. Anais... São Paulo: ANPUH, 
2011. Disponível em: 
<http://www.snh2011.anpuh.org/resource/anais/14/1308160968_ARQUIVO_Artigo/Anpuh-2011-Heráclito 
Tavares>. Acesso em: 16 dez. 2011. p. 16. 
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Descrever as diversas possibilidades de temáticas possíveis a serem investigadas nesses 

arquivos institucionais seria limitar o campo de pesquisa, mas vale destacar a circulação do saber 

nos intercâmbios nacionais e internacionais entre essas agências, demonstrando que, em algumas 

áreas, todos estavam no mesmo nível de conhecimento. 

Mesmo com um acervo tão rico de informação, o MAST precisava ser reconhecido como 

espaço protegido para que as famílias pudessem doar seus arquivos. Assim, em 1992, os 

arquivistas Jorge Ricardo Diniz Pereira e Márcia Cristina Alves elaboraram o projeto de captação 

de arquivos particulares de cientistas, recuperando as ideias do projeto de criação da instituição. 

[...] o atual acervo arquivístico é pequeno, mas se levarmos em conta o objetivo 
principal de transformar o MAST em um Centro de Documentação e Pesquisa 
“latu sensu” e o reduzidíssimo número de iniciativas semelhantes na área de 
história da ciência e da técnica no país, percebemos que o atual estágio forma, na 
verdade, uma sólida base para a exploração do gigantesco potencial existente.489 

Os arquivistas ressaltavam a pouca iniciativa na área, comparando o AHC com as 

instituições congêneres, e vislumbrando a possibilidade de este se tornar uma referência de fontes 

para a História da Ciência: “o MAST tem a incumbência de preservar e popularizar a experiência 

acadêmica e laboratorial dos cientistas que traçaram caminhos para o desenvolvimento científico 

e tecnológico no Brasil”490. Havia certa hegemonia, entre a equipe do arquivo, da existência da 

ciência e da tecnologia no país, por isso o projeto de captação de arquivos foi aceito por todos. 

Acreditava-se que este preencheria lacunas observadas durante o processo de identificação do 

arquivo CNPq: 

                                                 
489 Projeto Museu de Astronomia e Ciências Afins e o legado científico no país: aquisição e organização de arquivos 

particulares de cientistas. Rio de Janeiro, 1992. Documento interno. Arquivo MAST. p. 1. O arquivo de História 
da Ciência contava com cinco arquivistas e dois restauradores. 

490 Ibid., p. 2. 
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[...] os processos de bolsas e auxílios concedidos foram microfilmados e 
destruídos. Mas os processos indeferidos, não julgados, ou não implementados 
tiveram o mesmo destino sem microfilmagem. [...] É possível que, em futuros 
trabalhos de pesquisa, identifiquem-se outras lacunas no acervo, assim como o 
destino de vários documentos.491 

O MAST contava, inicialmente, com o arquivo particular do matemático Lélio Gama, 

doado por seu filho, César Gama, em 1982, ao Grupo Memória da Astronomia (GMA) e, por 

isso, foi contemplado no processo de tombamento do IPHAN. O projeto de captação de arquivos 

de cientistas objetivava reunir documentos dos gestores e cientistas que participaram na 

construção e consolidação do CNPq e do ON. Apesar de a instituição, nesse período, ter recebido 

indicativo de extinção, alguns familiares de cientistas originários de outras instituições 

começaram a procurar o AHC para doar seus arquivos, apoio fundamental para que o MAST 

continuasse sua trajetória. 

Atualmente, o Arquivo de História da Ciência do MAST conta com 26 arquivos 

particulares de cientistas que militaram nas áreas de Engenharia, Química, Física, Geologia, 

Matemática e Antropologia, com tipologias documentais das mais variadas – fitas magnéticas, 

iconografia, cartografia, manuscritos –, fontes inéditas que retratam o engajamento desses 

cientistas na implantação das áreas em que atuavam direta ou indiretamente na formulação de 

políticas públicas para o crescimento e a consolidação da ciência e da tecnologia no Brasil. 

Nesses arquivos particulares depositados no MAST, podemos compreender o crescimento 

da ciência no país, as formas encontradas por esses cientistas e intelectuais da ciência para a 

constituição de suas áreas, os caminhos e descaminhos, os consensos e dissensos para a 

afirmação da C&T como fundamental no processo de autonomia política, econômica e social. 

                                                 
491 TOLMASQUIM, Alfredo Tiomno. Introdução. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Arquivo 

CNPq: inventário sumário. Rio de Janeiro: MAST, 1998. p. VI. 
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Assim, temos, por exemplo, os arquivos de Luiz Cruls, Henrique Morize e Eugen Hussak, 

que se cruzaram no MAST. Os dois primeiros foram diretores do Observatório Nacional e 

participaram junto com Hussak da expedição ao Planalto Central do Brasil para demarcar a área 

que se tornaria mais tarde a capital do país. Crulz ajudaria na demarcação de parte do território, 

enquanto Hussak fazia o mapeamento geológico das regiões visitadas. Henrique Morize 

colaboraria em 1919 na comprovação empírica da teoria da relatividade de Einstein.492 

No AHC também podemos destacar o gênero feminino. A química Feiga Rosenthal, a 

físico-química Bartyra de Castro Arezzo e a matemática Maria Laura Mousinho Leite Lopes. 

Todas circularam no ambiente da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) da antiga Universidade 

do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e faziam parte da geração que 

acreditava na ciência brasileira. 

Feiga Rosenthal dirigiu, de 1965 a 1982, o Laboratório de Amido pertencente ao Instituto 

Nacional de Tecnologia (INT) e lá coordenava a pesquisa sobre fontes não convencionais de 

energia, o que demonstra o interesse desse grupo na busca de outras formas de geração de 

energia: “Foi também na década de 1970 que Feiga e colaboradores estudaram pioneiramente o 

mesocarpo do coco de babaçu, visando não só à industrialização do amido como também à 

produção de pré-gelatinizados e de álcool 493. Feiga coordenava a equipe do Laboratório de 

Amido INT que desenvolvia “testes de bancada e os de pequena escala-piloto; mais tarde, os 

                                                 
492 Ver: VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. Henrique Morize e o ideal de ciência pura na República Velha. Rio de 

Janeiro: FGV, 2003; MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Luiz Cruls: o homem que marcou o lugar. Brasília: 
Gráfica e Editora Qualidade, 2003; BARBOZA, Christina Helena. A observação de eclipses totais do Sol no 
Brasil. In: ComCiência. 10 ago. 2007. Disponível em 
<http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=27&id=307>. Acesso em: 17 nov. 2011. 

493 NAKAMURA, Takeko. Biografia. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Arquivo Feiga 
Rosenthal: inventário sumário. Rio de Janeiro: MAST, 2000. p. 9. 
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testes foram feitos em instalações industriais, sendo os resultados repassados para uma empresa 

nacional”494. 

Bartyra Arezzo também participou do projeto de energia, porém estava voltada para a área 

nuclear. Em 1958, recebeu uma bolsa de estudos da British Council para participar do curso sobre 

Aplicações de Radioisótopos na Isotope School Harwell. O retorno de Bartyra ao Brasil não lhe 

garantiu a incorporação a algum grupo de trabalho, fazendo com que ela retornasse aos Estados 

Unidos, entre 1960-1961, para trabalhar com técnica de separação radioquímica, recebendo uma 

bolsa da Comissão Fullbright: “Retornando ao Brasil, em 1968, Bartyra encontrou um ambiente 

universitário com perspectivas animadoras, devido à criação dos cursos de pós-graduação na 

COPPE-UFRJ, para onde convergiam estudantes brasileiros e estrangeiros”495. 

Encontros e desencontros se cruzam nos documentos desses arquivos. Enquanto Bartyra 

retorna ao Brasil, a matemática e professora Maria Laura Mousinho Leite Lopes deixava o país 

junto com o seu marido, José Leite Lopes, a partir de 1969, em virtude do AI-5. 

[...] E nisso houve em 1968 o AI-5 e começou as coisas a piorar [...] inquérito 
contra Maria Laura, que foi convocada para depor e aquelas coisas que a gente 
não sabia, não tinha como ter notícias certas. [...] foi então que ela e Leite Lopes 
tiveram que sair do país.496 

                                                 
494 NAKAMURA, Takeko. Biografia. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Arquivo Feiga 

Rosenthal: inventário sumário. Rio de Janeiro: MAST, 2000. p. .9. 
495 QUINTANS, Cristiane do Amaral. Biografia. In: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Arquivo 

Bartyra Arezzo: inventário sumário. Rio de Janeiro: MAST, 2002. p. 9. 
496 Depoimento da professora Lúcia Tinoco, citado por PEREIRA, Pedro Carlos. A educadora Maria Laura: 

contribuições para a constituição da educação matemática no Brasil. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 95. 
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Maria Laura foi aceita no Institut de Recherches sur L’Enseignement des Mathematiques 

(IREM), em Estrasburgo, e teve a oportunidade de participar do grupo de estudo sobre educação 

matemática. Em 1980, com a Anistia, retorna ao Brasil e organiza um grupo para aplicar seu 

conhecimento e aprofundar os estudos sobre o ensino da Matemática.497 

A documentação dessa matemática possibilitou ao pesquisador e professor Pedro Carlos 

Pereira aprofundar o conhecimento do movimento pela mudança no ensino da Matemática no 

Brasil, defendendo sua tese na qual descreve o tratamento que esses professores, cientistas e 

estudantes, tiveram durante o regime militar. Maria Laura, mesmo tendo sua trajetória acadêmica 

paralisada nesse período, conseguiu ultrapassar seus traumas e formar professores engajados no 

projeto de renovação da Matemática no país. 

Quanto aos arquivos dos engenheiros depositados no AHC, vale destacar a documentação 

de Octávio Reis de Cantanhede Almeida, formado na Escola Polytécnica do Rio de Janeiro. 

Depois, como professor nessa escola, foi observador e participante do processo de anexação da 

Polytécnica à então recente Universidade do Brasil. Sempre atuou em sua área refletindo sobre o 

papel do engenheiro e da Engenharia no crescimento econômico e social do Brasil: 

[...] na época que vivi este problema (1930), o Brasil experimentava altas 
agitações políticas, sociais e econômicas, abrindo grandes perspectivas de 
trabalho. Algumas delas se consumaram, outras não. Tudo isto, acrescido do 
pavor dos candidatos aos vestibulares, influía nas opções abertas aos jovens. 

A Engenharia estava, na época, muito prestigiada na sociedade, sendo, 
incontestavelmente, uma profissão de escola. Vivia um período de grande 
relevância e prestígio e abria boas frentes de trabalho. O ensino se comportava 
adequadamente nos vários cursos oferecidos. 

                                                 
497 Para aprofundar a história de Maria Laura, ver: PEREIRA, Pedro Carlos. A educadora Maria Laura: 

contribuições para a constituição da educação matemática no Brasil. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 
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Estavam também iniciados os debates, nas várias associações de classe, sobre a 
regulamentação do exercício profissional do engenheiro e do arquiteto, o que de 
fato ocorreu poucos anos após, em 1933. [...] Nessa década a engenharia se 
destacava, decisivamente, no cenário nacional, e os novos engenheiros eram 
prestigiados. [...] as turmas de engenharia eram numerosas e a procura nos 
vestibulares considerados dos mais difíceis e seletivos [...]  

Este panorama prolongou-se até a década 60-70, quando se começou a sentir o 
surgimento de retração nos serviços e obras de engenharia, face às restrições 
impostas pelos governos em seus programas. Em consequência começou-se a 
observar a fuga dos jovens dos vestibulares.498 

Octavio Cantanhede, como ficou conhecido, acompanhou o prestígio da Engenharia em 

uma época na qual a modernidade passava pela transformação das cidades. Era filho e neto de 

engenheiros que ajudaram na construção de linhas férreas, na urbanização da cidade de Vitória, 

em algumas cidades de Santa Catarina, bem como no projeto de urbanização em Volta Redonda. 

Outro arquivo que contribuiu para pensar a ideia de patrimônio científico como conceito 

de luta para manter a ciência e a tecnologia no planejamento político, econômico e social do 

Brasil foi o do físico argentino Mário Giambiagi, sob a guarda do MAST, também rico de 

informações relevantes para defender a hipótese deste projeto. Ele e sua esposa, Myriam 

Giambiagi, participaram do processo de institucionalização da Física na América Latina. De 1961 

a 1963, tanto ele quanto Myriam mantiveram contato com físicos do CBPF e da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Em 1962, Giambiagi participou da fundação do Centro Latino-Americano de Física 

(CLAF) com o auxílio de físicos brasileiros. No final de 1963, retorna à Argentina e ajuda na 

organização do Departamento de Física da Faculdade de Engenharia da Universidade de Buenos 

Aires (UBA). Entre 1965 e 1966, Giambiagi foi professor adjunto (por concurso) na cadeira de 

Físico-Química da Faculdade de Engenharia da UBA. Em agosto de 1966, ele se demite, junto 

com centenas de colegas, por conta de intervenção nessa universidade, decretada pelo regime 
                                                 
498 Engenharia e o tempo: uma proposta de reforma do ensino da engenharia. Rio de Janeiro, novembro de 2002. 

(dat.) Arquivo Cantanhede/Acervo MAST (CA/OC. T.5.018). 
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militar instituído em julho de 1966. Em 1967, participa, no Instituto Argentino de 

Radioastronomia Pereyra Iarola, em Buenos Aires, Argentina, como representante do CLAF.  

Em 1968, o casal exilou-se na Itália. Mario Giambiagi trabalhou como professor visitante 

do Gruppo Chimica Teorica, em Roma, no Consiglio Nazionale delle Richerche, retornando em 

novembro à Argentina. Entre 1970 e 1976, Giambiagi participou como membro da “Carrera del 

Investigador Cientifico”/CONICET, fixando-se no Departamento de Física da Faculdade de 

Ciências Exatas da Universidade Nacional de La Plata. Entre 1975 e 1976, Mario e Myriam 

Giambiagi são cassados quando da ascensão do “Governo dos Generais” (governo militar 

argentino) e voltam ao Recife com bolsa de estudos, onde permaneceram com visto temporário. 

Giambiagi ingressa como professor-visitante do Departamento de Física da Universidade Federal 

de Pernambuco, ministrando a disciplina Química Quântica no curso de pós-graduação dessa 

instituição. 

Em março de 1976, a família Giambiagi foi acolhida no Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas (CBPF), tendo à frente dessa negociação os físicos Jacques Danon e Leite Lopes. No 

Arquivo Giambiagi encontramos o pensamento de uma geração de cientistas da área de Física 

para o desenvolvimento científico e social da América Latina. Em função desse ideal, percebem-

se as articulações realizadas com cientistas europeus para desenvolver e fortalecer a ciência nos 

países latino-americanos. 

Assim, o MAST vem recolhendo e preservando vestígios de grupos que militaram na 

construção da ciência e da tecnologia, sendo possível acompanhar os percalços das trajetórias e 

os embates travados nos caminhos trilhados por esses intelectuais que se juntaram para organizar 

suas áreas de atuação e que acreditaram no modelo de ciência autônoma, sem deixar de dialogar 

com seus pares no exterior, reforçando a ideia de uma ciência sem fronteiras. 
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A incipiente democracia negociada a partir de 1985 já demonstrava os percalços da tão 

sonhada liberdade: o Brasil ganhava o regime civil e democrático e, em troca, implantava-se o 

projeto neoliberal iniciado no Governo Collor. Acredito, assim, que não foi somente a 

divergência pedagógica que acarretou a crise no MAST, em fins de 1988, conforme Sibele 

Cazelli aponta em sua dissertação. 

Em fins dos anos de 1980 e início dos de 1990, o Governo Collor iniciava o esvaziamento 

da área cultural, com o rebaixamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que já dividia essa 

área, e do Ministério da Cultura, ambos transformados em secretarias da Presidência da 

República, com cortes em seus orçamentos e extinção de algumas de suas unidades. 

O MAST foi criado com um projeto educativo que incentivava a participação crítica da 

sociedade nas questões científicas. Além disso, preservava os vestígios da atuação desses 

cientistas na gestão e consolidação de C&T no país – com suas visões e os seus posicionamentos 

que, na conjuntura política, econômica e social que se apresentava para aquele período, não 

interessava às frações da classe dominante que insistiam em afirmar a dependência tecnológica e 

científica do Brasil. Entretanto, essa visão não foi compartilhada por todos, causando 

instabilidade no meio científico-tecnológico, que percebeu que “o receituário neoliberal”499 

também os atingiria. Assim, tanto os pesquisadores da ciência básica quanto os da ciência 

aplicada se uniram na defesa do patrimônio científico, já que o planejamento neoliberal para essa 

área apontava reestruturação com extinção ou anexação dos institutos que marcaram a 

concretização de uma independência científica e tecnológica do Brasil. 

                                                 
499 VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. 25 anos de MCT: raízes históricas da criação de um ministério. Rio de 

Janeiro: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. p. 126. 
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O Brasil vive hoje um momento muito especial em termos de desenvolvimento 
científico e tecnológico. Estamos formando anualmente mais de 12.000 doutores 
e passamos para a 13ª posição no ranking mundial de publicações científicas. 
Nosso sistema de ciência e tecnologia é robusto e integrado, possibilitando-nos 
atuar em áreas de ponta como a nanotecnologia e a pesquisa espacial. [...] É 
justamente em momentos como este, de um forte movimento de expansão, que 
precisamos voltar nossos olhos para o passado, lembrar nossas origens e 
reconhecer o trabalho daqueles que nos antecederam. E, sobretudo, entender as 
bases e o processo que nos permitiram alcançar o patamar em que hoje nos 
encontramos.500 

De acordo com as palavras do ex-ministro da C&T, Sergio Machado Resende, o sistema 

de ciência e tecnologia hoje está “robusto e integrado”501. Mas, como vimos ao longo desta tese, 

tal robustez não nasceu de um dia para o outro. Ela deveu-se à luta de intelectuais da ciência que 

buscaram participar ativamente do processo de consolidação da área. Para isso, a importância do 

olhar para o passado – não como momento congelado no tempo – mas como forma de 

entendimento do processo de crescimento e consolidação da área de C&T. 

Uma leitura mais atenta do acervo arquivístico do MAST nos permitiu construir a trilha 

da temática acerca do patrimônio científico e desvendar o que estava por trás desse movimento de 

preservação da ciência e da tecnologia: a autonomia científica e tecnológica face aos modelos 

políticos e econômicos implantados ao longo da história do país. Ao nos debruçarmos sobre essa 

documentação, percebemos as dissensões e as brigas internas entre grupos e projetos pela 

hegemonia dos processos decisórios e do passo a passo para o avanço científico e tecnológico 

brasileiro. 

                                                 
500 REZENDE, Sergio Machado. Apresentação. In: GRANATO, Marcus; ACIOLI, Jaime (Org.). Imagens da 

ciência: o acervo do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Rio de Janeiro: MAST/MCT, 2010. p. 6. 
501 Ibid. 



 
 

 
 

CONCLUSÃO 

A partir do que foi apresentado ao longo deste trabalho, fica evidenciado que o foco desta 

pesquisa não foi discutir o conceito de museu de ciência nem de seus aparatos científicos, tão 

bem analisados por pesquisadores da área apresentados na Introdução. 

Ao analisar a temática da preservação do patrimônio científico entre as décadas de 1970 e 

1990, buscou-se desvendar o que estava por trás dessa campanha: o medo dos cientistas e 

tecnologistas de que essas áreas não fossem contempladas na negociação para retorno do regime 

civil e democrático ao Brasil. As experiências anteriores desses agentes que, direta ou 

indiretamente, participaram na construção e consolidação da ciência e da tecnologia do país, já os 

deixavam em alerta quanto aos caminhos dessa negociação que poderia colocar em risco os 

mecanismos utilizados até então para consolidação dessas áreas, que oscilavam com os modelos 

de desenvolvimentos planejados até então. 

Ao longo do trabalho, apontamos os movimentos desses intelectuais ligados à área de 

C&T que, ao se perceberem frente a tais mudanças, movimentaram-se em campanhas e 

construções de lugares de preservação de vestígios dessa luta. Por isso, no primeiro capítulo, 

apresentamos as conjunturas nas quais as diversas frações das classes ligadas às áreas científicas 

e tecnológicas buscavam negociar seus projetos para o desenvolvimento do país – fio condutor 

que perpassará toda a história política e econômica brasileira, denominada por Gramsci como 

movimentos orgânicos. 

Ainda nesse capítulo, buscou-se destacar como esses intelectuais da ciência se 

organizaram para defender os seus ideais, tendo representação na Academia Brasileira de 

Ciências (ABC), criada em 1916, no Rio de Janeiro, e, depois, em São Paulo, em 1948, a SBPC. 
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Mas essa defesa precisava de um amplo apoio e não somente de seus pares. Assim, em 1954 

criava-se a Sociedade Museu de Ciência, em São Paulo, uma associação civil com a finalidade de 

“transmitir os conhecimentos científicos ao povo em geral, demonstrando o papel da Ciência na 

vida cotidiana e no progresso da humanidade [...] ensinando objetivamente os fundamentos da 

ciência”502. 

Essa ideia surgia no momento em que estava sendo implantado um modelo de 

desenvolvimento econômico para o Brasil com ênfase na tecnologia em detrimento da ciência – e 

o museu de ciência, espaço de consagração, faria a aproximação entre essas áreas, bem como 

com a sociedade, de forma a suprir as reivindicações dessa categoria e garantir independência 

econômica, o que não foi possível com o golpe militar. 

Entretanto, se o governo militar, em seu discurso, apostou na C&T, foi porque ainda 

estava costurando seus arranjos de forma a acomodar os interesses e pulverizar a militância que 

se formou nessa categoria. Esse tema foi apresentado no segundo capítulo desta tese, onde foi 

analisado o estudo realizado pela FINEP de forma a organizar o sistema nacional de ciência e 

tecnologia no Brasil, que, por ter investido, a princípio, em tecnologia, gerou descontentamento 

na área científica. Por intermédio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

“expressão da comunidade científica”503 e, portanto, espaço legítimo e protegido para as 

reivindicação dessa área, os cientistas buscaram garantir a representação dessa sociedade civil nas 

agências do Estado, de forma a interferir nas mudanças do modelo de desenvolvimento 

econômico que não investia em pesquisa científica. 

                                                 
502 ESTATUTOS Museu de Ciência. In: MUSEU de Ciência. São Paulo: Rothschild Loureiro & Cia. Ltda., 1954. 

Arquivo MAST. p. 11. 
503 CIÊNCIA e Cultura. Preservação da memória científica nacional. Rio de Janeiro, v. 37, n. 7, p. 2, jul. 1985. 
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Por intermédio da SBPC, apresentavam-se e discutiam-se propostas para a tão sonhada 

liberdade e construção de um capitalismo de cunho nacionalista, visando ao desenvolvimento 

econômico mais independente das economias internacionais, sempre em disputa nos momentos 

de mudança política. 

Afinal, esses cientistas faziam parte de uma geração que cresceu em um ambiente familiar 

propício aos encontros de intelectuais; que observou os movimentos políticos ocorridos na 

passagem do Império para a República; participou na organização de espaços para expor as 

invenções científicas organizadas no exterior e acompanhou os movimentos internacionais em 

suas áreas de atuação, participando de congressos internacionais, trocando correspondências, 

realizando estágios e recebendo, em suas instituições, profissionais de outros países como mais 

uma forma de aperfeiçoar sua área. 

Além disso, também observou e viveu suas experiências quanto ao modelo de 

desenvolvimento no país que, em alguns momentos, optou pela compra de tecnologia em 

detrimento de uma autonomia tecnológica, tendo suas áreas de atuação extintas ou asfixiadas com 

a falta de verba para a continuidade de suas pesquisas. 

Novamente, nos anos de 1980, o receio de que a ciência e a tecnologia nacional não 

fossem contempladas no processo de negociação para retorno ao regime democrático fez com que 

os grupos ligados à C&T se movimentassem para incluir essa temática como fundamental para o 

crescimento econômico e social do Brasil, de forma a conquistar uma autonomia dentro do 

projeto que estava sendo costurado para o período. No momento em que “novos horizontes se 

abrem para o país”,504 a campanha para criação de um museu de ciência, de forma a despertar na 

                                                 
504 CIÊNCIA e Cultura. Preservação da memória científica nacional. Rio de Janeiro, v. 37, n. 7, p. 2, jul. 1985. 



196 
 

 
 

sociedade brasileira o interesse científico, foi retomado, porque “um país desenvolvido é, antes 

de tudo, um país que preserva a memória de seu conhecimento científico”505. 

O grupo ligado ao PMAC soube muito bem se articular, unindo os diversos interesses que 

convergiam para a defesa da ciência e da tecnologia brasileira. Portanto, o conceito de patrimônio 

científico nacional estava estritamente associado à luta desses intelectuais da ciência quanto ao 

modelo de Estado que estava sendo costurado desde meados dos anos de 1970, que já apontava 

que esse retorno à democracia trazia embutida a implantação do projeto neoliberal, portanto, o 

distanciamento de uma independência científica e tecnológica. 

O Brasil conseguiu o retorno à democracia. Em troca, consolidou-se o projeto neoliberal 

que, dentro do cenário do espetáculo do Governo Collor, com as reformas administrativas que 

trouxeram em seu bojo o desmantelamento de algumas áreas, demonstrava o comprometimento 

desse governo com as políticas ditadas pelo FMI. Entretanto, como não havia homogeneidade no 

pensamento dessas frações de classes representadas na área de C&T, produziam-se antagonismos 

e controvérsias, visíveis quando se analisam os movimentos em torno de um CNPq forte e da 

criação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Longe dessas querelas, as instituições possuíam 

seu corpo funcional e já não se tratava de uma luta política entre grupos, mas de uma luta de 

trabalhadores engajados na defesa de suas instituições como espaço possível de desenvolvimento 

de suas pesquisas. 

Assim, a noção de patrimônio científico veio se construindo no embate entre as diversas 

frações de classe ligadas à ciência e à tecnologia, que, ao perceberem a fragilidade de suas 

instituições científicas diante do projeto neoliberal negociado para o Brasil, buscaram sensibilizar 

a sociedade sobre o papel da C&T no processo de mudança e consolidação da C&T no Brasil. 
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Fonte: Arquivo ABC/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo ABC/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo ABC/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo ABC/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO D 

MESA-REDONDA PRESERVAÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA NACIONAL 

 
 

 
Da esquerda para a direita: no microfone, Oliveiros; na mesa: Ronaldo Mourão, Muniz Barreto, 

Mario Schenberg, José Carlos de Oliveira, Jorge Zahur. 

Fonte: Arquivo ON/Acervo MAST. 
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Fonte: Arquivo ON/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO E 

CRIAÇÃO DE UM MUSEU DE CIÊNCIA 
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO F 

SUGESTÕES PARA PRESERVAÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA NACIONAL 
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CIÊNCIA e Cultura, São Paulo, v. 35, n. 6, p. 825, jun. 1983. 

Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO G 

PROGRAMA DE MUSEUS E COLEÇÕES CIENTÍFICAS 

 
 

Fonte: Arquivo Jacques Danon/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO H 

EM DEFESA DO PATRIMÔNIO CIENTÍFICO 

 

Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO I 

INTELECTUAIS PEDEM TOMBAMENTO DO CAMPUS DO ON 
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO J 

OBSERVATÓRIO NACIONAL LUTA PARA NÃO MORRER 

 
CÔRTES, Celina. Observatório Nacional luta para não morrer. Jornal do Brasil, Rio de 

Janeiro, 24 jul. 1983. 

Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO K 

REFORMULAÇÃO DO CNPq 

 
 

Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.
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Fonte: Arquivo Institucional MAST/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO L 

MUDANÇAS NO MCT E CNPq 

 
LEITE, Rogério Cezar de Cerqueira. CNPq, MCT, o médico e o monstro. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 16 fev. 1999. 

Fonte: Arquivo Giambiagi/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO M 

CBPF: 50 ANOS 
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NOVELLO, Mário. CBPF: 50 anos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 mar. 1999. 

Fonte: Arquivo Giambiagi/Acervo MAST.



 
 

 
 

ANEXO N 

ABAIXO-ASSINADO EM DEFESA DO CBPF 

 

Fonte: Arquivo Giambiagi/Acervo MAST. 


