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EPIGRAFE 

 

 

O Menino Que Carregava Água Na Peneira 
 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 
Gostei mais de um menino 

que carregava água na peneira. 
 

A mãe disse que carregar água na peneira 
era o mesmo que roubar um vento e sair 

correndo com ele para mostrar aos irmãos. 
 

A mãe disse que era o mesmo que 
catar espinhos na água 

O mesmo que criar peixes no bolso. 
 

O menino era ligado em despropósitos. 
Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino 
gostava mais do vazio 

do que do cheio. 
Falava que os vazios são maiores 

e até infinitos. 
 

Com o tempo aquele menino 
que era cismado e esquisito 

porque gostava de carregar água na peneira 
 

Com o tempo descobriu que escrever seria 
o mesmo que carregar água na peneira. 

 
No escrever o menino viu 

que era capaz de ser 
noviça, monge ou mendigo 

ao mesmo tempo. 
 

O menino aprendeu a usar as palavras. 
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 
 

Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro 
botando ponto final na frase. 

 
Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

 
O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor! 
A mãe reparava o menino com ternura. 

 
A mãe falou: 

Meu filho você vai ser poeta. 
Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

 
Você vai encher os 

vazios com as suas 
peraltagens 

e algumas pessoas 
vão te amar por seus 

despropósitos. 
 

Manoel de Barros. 

  



 

 

RESUMO 

 

 

A presente tese de doutoramento analisa como as políticas de ciência, tecnologia e 

inovação do Estado Brasileiro, à luz dos princípios e fundamentos constitucionais do 

desenvolvimento nacional, se constituem como estrutura essencial da agenda 

estratégica educacional.  Partindo-se do pressuposto da primazia da Ciência e 

Tecnologia no processo de desenvolvimento e de seu especial destaque na 

conformação jurídica nacional, com amplo e preciso destaque constitucional, a tese 

buscou evidenciar os caminhos adotados nas últimas décadas para sua concretização 

e suas contradições estruturais que, por vezes, vem gerando um desacerto entre as 

agendas científicas e tecnológicas-produtiva do país. Compreendendo o 

desenvolvimento nacional como desafio e propósito do Estado Brasileiro, a tese, por 

fim reafirma os fundamentos pedagógicos essenciais para o estabelecimento de 

estratégias educacionais, necessárias  para a concretização do desenvolvimento 

nacional.    

 

Palavras-chave: Direito e Desenvolvimento nacional; Políticas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação; Estratégias Educacionais. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Brazilian state Policies for Science Technology and Innovation are analyzed by the 

present PHD thesis, considering legal doctrine and constitutional grounds for national 

development. Assuming the primacy of Science and Technology at development 

process and its special role in the national legislations, with a broad constitutional 

contrast, this thesis looked to evince adopted paths in the last decades for its 

substantiation and its structural contradictions that many times generated a mismatch 

between scientific and productive-technological agendas in the country. 

Understanding national development as a challenge and purpose of the Brazilian 

State, the thesis finally reaffirms the pedagogical foundations essential for the 

establishment of educational strategies necessary for the achievement of national 

development. 

Key Words: Law and National Development; Science Technology and Innovation 

Policies; Educational Strategies.  

  



 

 

RESUMEN 

 

 

Esta tese de doctoramiento analiza como las políticas de Ciencia, tecnología e 

innovación del Estado Brasileño, en la luz de los principios y fundamentos 

constitucionales de desarrollo nacional, se constituyen como estructura esencial de la 

agenda estratégica educacional. Empezando con el presupuesto de la primacía de la 

Ciencia y Tecnología en el proceso de desarrollo y de su especial destaque en la 

conformación jurídica nacional, con amplio destaque constitucional, esa tese busco 

evidenciar los caminos adoptados en las últimas décadas para su concretización y sus 

contradicciones estructurales que por veces viene generando un desacertó entre las 

agendas científicas y tecnológicas-productivas del país.  

En cuanto al desarrollo nacional como desafío y propósito del Estado brasileño, la 

tesis, por fin reafirma los fundamentos pedagógicos esenciales para el establecimiento 

de estrategias educativas, necesarias para la concreción del desarrollo nacional. 

 

Palabras-clave: Derecho y Desarrollo nacional; Políticas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; Estrategia Educacional.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A redemocratização do Brasil há exatos 30 anos, marcada pela promulgação 

da Constituição da República Federativa do Brasil, trouxe consigo um projeto nacional 

erigido sobre princípios e ideais sustentadores e promotores de uma soberania 

econômica e política que somente se consolidaria a partir de um plano contínuo de 

desenvolvimento econômico e social.1 

O movimento de consolidação democrática, reinaugurado em 1988, pautado 

na promoção de uma nova cidadania e na proposição do desenvolvimento econômico 

e social como objetivo nacional, legitimado pelo povo brasileiro por meio de sua 

Constituição, tornou-se a base jusfilosófica do novo Estado vinculado ao cumprimento 

do ideal de Justiça Social.  

A cidadania, por certo, seria o elemento de sustentação e de garantia do 

Estado Democrático de Direito, promotor e amplificador da Justiça2. Mas, mesmo esta, 

                                                           
1 Tal projeto, que é direcionado e explicito no texto constitucional, apresenta o  propósito de um pais 
pautado e articulado pelo desenvolvimento nacional, com declaração expressa de seus verdadeiros e 
concretos ideais, características especificas, dentre outras, de uma Constituição Dirigente. A  esse 
respeito ver BERCOVICI, Gilberto e MASSONETO, Luiz F. A Constituição dirigente invertida: a 
blindagem da Constituição Financeira e a agonia da constituição econômica. In Boletim de Ciências 
Econômicas. (Coimbra), v. 49, p. 3-25, 2006.  

2 Imediatamente há que se considerar sobre a cidadania no bojo do Estado Brasileiro o que preceitua 
Gianpaolo Poggio Smanio, a saber: “A Constituição Federal de 1988, chamada de “Constituição 
Cidadã”, efetivou uma mudança na conceituação de cidadania, conferindo maior amplitude ao seu 
significa- do, ao colocá-la dentre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 1o, 
II). A cidadania deixou de estar relacionada apenas com a nacionalidade, deixou de ser considerada 
apenas um status de reconhecimento do Estado, para ser um conceito amplo, compatível com uma 
nova dimensão da cidadania, como expressão de direitos fundamentais e de solidariedade.  

Conforme análise de Hannah Arendt, o primeiro dos direitos do homem é o direito a ter direitos, o que 
implica na dimensão e conceito de cidadania, como um meio para a proteção de direitos e também 
como um princípio, pois a destituição da cidadania implica na perda desses direitos. 

Portanto, quando a nossa Constituição estabelece a cidadania como um princípio fundamental da 
República, abrange essa dimensão de concretização dos direitos fundamentais.” SMANIO, Gianpaolo 
Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; BENEDITO, Alessandra (Org.). Legitimidade Jurídica das 
Políticas Públicas: a Efetivação da Cidadania. In O direito e as políticas públicas no Brasil. 2013, 
p.12- 13. 
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só se desenvolveria e se consolidaria dentro de um processo de desenvolvimento 

econômico.  

A perspectiva de um novo status para a sociedade brasileira, que 

compreendesse a importância de se alcançar, para além de direitos políticos, civis ou 

econômicos, a efetiva emancipação dos cidadãos foi paulatinamente se firmando no 

seio da sociedade brasileira.  

Tal projeto emancipatório exigiria que a nação estabelecesse mecanismos e 

estruturas suficientes e adequadas, capazes de eliminar os diferentes desequilíbrios 

socio-econômicos. Essas estruturas, na maioria das vezes, deveriam conjugar 

projetos políticos de crescimento econômico com projetos, valores e orientações 

sócio-políticas que visassem a instauração e promoção de igualdades básicas, 

melhorias de qualidade de vida  e ampliação de mecanismos para o  desenvolvimento 

social.   

No bojo dos grandes e necessários projetos de desenvolvimento nacionais 

estriam aqueles vinculados à promoção da Ciência e Tecnologia. 

Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) constituem-se reafirmam, a partir de 

1988, como a base para um projeto de desenvolvimento nacional econômico e social, 

de modo a se constituírem como um dos elementos garantidores da promoção de uma 

soberania econômica e política.  

Trata-se, portanto, de um tema constitucional que se configura como 

estratégico para a concretização e para a formulação da agenda nacional de 

desenvolvimento e de consolidação da cidadania, tese central de nossa análise.  

Deste modo, o objetivo central desta tese foi refletir sobre propostas de 

superação do subdesenvolvimento, tal qual estabelecido na CF e sustentada por 

teóricos como Celso Furtado, notadamente percebendo que a superação das 

desigualdades e do subdesenvolvimento, dentre outras estratégias, se dará por meio 

da promoção da Ciência e Tecnologia e sua consequente alteração estrutural e 

sistêmica dos nossos meios produtivos. Nesse contexto, a Educação Formal deve 

reafirmar seus fundamentos e propósitos para que possa ela mesa ser a promotora 
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de mudanças sociais e dos processos educacionais vivenciados em alguns espaços, 

tais como as Universidades.  

Para isto, o caminho escolhido foi o de analisar teoricamente o projeto de 

desenvolvimento nacional no que diz respeito à sua vinculação com as políticas de C, 

T & I, a fim de identificar quais são as históricas e atuais matrizes estratégicas 

educacionais necessárias à implementação de um projeto de desenvolvimento 

compromissado com a independência nacional.  

Observar e analisar os processos de consolidação das estruturas políticas, 

sob o ponto de vista da teoria desenvolvimentista de uma sociedade, nos impulsiona 

a uma reflexão sobre, inclusive e sobretudo, a própria dinâmica e sistematização do 

sistema jurídico e econômico nacional, bem como suas formas de interação e 

possibilidades de intervenção social.  

O tema vincula-se à linha de Pesquisa “O poder Econômico e seus limites 

jurídicos”, vez que os estudos foram orientados sob a perspectiva da compreensão 

conceitual presente na relação Estado e Desenvolvimento.  

Desde a estruturação dos movimentos científicos, a partir da década de 1970, 

de aproximação entre esses grandes conceitos – Direito e Economia-, trava-se uma 

batalha institucional sob o olhar crítico do dogmatismo jurídico  para se legitimar 

pesquisas e reflexões que tenham uma perspectiva no seio do mundo jurídico capaz 

de âmbito jurídico que compreender essa multiplicidade analítica destas áreas. 

Nessa medida, ainda se faz necessário, ao propor uma tese jurídica com uma 

perspectiva transdisciplinar, estabelecer, inclusive por questões metodológicas, 

orientações e limites para tal análise.  

Nossa proposta é unir temas que são estudados e pesquisados por áreas 

distintas do conhecimento tradicional, a saber: Direito, Desenvolvimento e Educação. 

E, ao realizar este percurso, que têm uma amplitude de análise considerável, revelar 

uma trilha de reflexão com vistas a esclarecer, elucidar e, sobretudo, reafirmar o 

propósito educativo do Direito e sua natureza inter e transdisciplinar.  
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Não é de se espantar, sobretudo ao percebermos a trajetória de construção 

jurídica teórica nacional, que estamos, em alguns momentos, submergidos em um 

perspectiva analítica conservadora e positivista de compreensão jurídico-política, mas 

que convive, “a fórceps”, com uma constante gama de problemas jurídicos que forçam 

pesquisadores e juristas a se dedicarem a estudar o direito com vistas a transformá-

lo em algo concreto e multidisciplinar3.  

Como nos lembra Fabio Konder Comparato4: 

Não seria o tempo de se admitir modestamente o que outras ciências 

sociais já admitiram desde a primeira hora: que ao lado de uma análise 

de conceitos e categorias, existe um estudo de técnicas? Que ao lado 

de um direito formal deve haver lugar para um direito aplicado? O 

direito econômico aparece assim como um dos ramos desse direito 

aplicado, que supõe evidentemente um conhecimento prévio de 

categorias formais que se situam tradicionalmente na teoria geral do 

direito privado ou na teoria geral do direito público. E a sua unidade, se 

se preferir, nos é dada pela sua finalidade: traduzir normativamente os 

instrumentos da política econômica do Estado[...] Sob o aspecto 

teleológico [...] representa um estímulo constante ao aperfeiçoamento 

das instituições jurídicas em função de seus objetivos concretos. A 

compreensão do Direito como técnica incita à crítica e à renovação 

incessante do direito positivo” 

 

Tal observação realizada ainda no âmbito da Introdução se apresenta, não só 

como justificativa metodológica, mas, sobretudo, para se demarcar a posição analítica 

desta tese.  

                                                           
3 “É preciso compreender que a discussão sobre Direito e Desenvolvimento no Brasil é contínua porque 
sempre haverá preocupação com esse problema no País. O que quer que se esteja fazendo nas 
Universidades de Cambridge, Massachusetts ou Harris, terá influência sobre os juristas e sobre a 
sociedade brasileira, pois aqui as pessoas se perguntam se devem ou não realizar mudanças no Direito 
ou reformas nas instituições.” RODRIGUEZ, José Rodrigo et al. O novo direito e desenvolvimento: 
entrevista com David Trubek. Revista Direito GV, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 305-329, jul. 2007. Acesso em: 
02 Dez. 2018. 

4 COMPARATO, Fabio Konder. O indispensável direito econômico. In Ensaios e pareceres de Direto 
Empresarial. Fabio Konder Comparato (Org). p. 471- 472 
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A percepção sobre o Direito explanada por Comparato é corroborada por 

Gilberto Bercovici5, para quem “o direito econômico visa atingir as estruturas do 

sistema econômico, buscando seu aperfeiçoamento ou sua transformação. E, no caso 

de países como o Brasil, a tarefa do direito econômico é transformar as estruturas 

econômicas e sociais, com o objetivo de superar o desenvolvimento. ” 

O “sempre indispensável Direito Econômico”, expressão estabelecida por 

Comparato e retomada por Bercovici, nos reserva inúmeras e intangenciáveis 

possibilidades reflexivas para compreender como podemos pensar as relações entre 

Direito e Desenvolvimento e, sobretudo, como tais projetos jurídicos poderiam auxiliar 

um país em sua superação do subdesenvolvimento.  

Portanto, vale demarcar que parte substancial deste trabalho estabelecerá um 

diálogo com autores do Direito Econômico, da Economia, do Estado e da Educação, 

ou seja, aqueles que se dedicaram a pensar as estruturas do Estado com vistas à 

superação das desigualdades sociais e econômicas internas e ao propósito de 

redimensionamento do país em âmbito internacional, alterando suas condições e 

formas de dependência. Fez-se, também, a opção de autores clássicos brasileiros 

para reafirmar o propósito de uma reflexão nacional.  

Não obstante essas considerações gerais, vale lembrar que nesse mesmo 

período de redemocratização, e com muita particularidade a partir da crise econômica 

de 2008, vivenciamos situações críticas no modelo econômico internacional que 

exponenciaram grandes e vulneráveis estruturas do sistema capitalista e jurídico, 

impulsionando os diversos setores da sociedade a refletirem sobre suas dimensões, 

contradições e impasses para superação da crise e manutenção dos Estados.  

Como nos lembra David Harvey, “[...] As contradições têm o péssimo hábito 

de não se resolverem, apenas se deslocarem.”6, por isso mesmo, neste trabalho 

                                                           
5 BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. In: Direitos humanos, democracia 
e república: homenagem a Fábio Konder Comparato. 2009. 

6 E continua “[...] As contradições do capital têm gerado inovações, e muitas delas têm melhorado a 
qualidade da vida cotidiana. Contradições, quando levam a uma crise do capital, produzem momentos 
de “destruição criativa”. É raro que tudo que se cria e o que destrói seja predeterminado, e é raro que 
tudo que se cria seja ruim e tudo o que era bom seja destruído. E é raro que as contradições sejam 
totalmente resolvidas. Crises são momentos de transformação em que o capital tipicamente se 
reinventa e se transforma em outra coisa. E essa ‘outra coisa’ pode ser melhor ou pior para as pessoas, 
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optamos por orientar nossa análise a partir, também, do percurso histórico de 

desenvolvimento e implementação das Políticas de C, T & I, momentos nos quais 

podemos perceber o deslocamentos destas múltiplas contradições.  

O poder econômico cresce e se renova em momentos de crises produtivas 

justamente pela fraqueza geral e sistemática dos demais agentes sociais em superá-

la rapidamente e, também, pelo caráter quase sempre reativo ou meramente 

reformista das instituições políticas. Desse modo, em momentos de crise verificamos 

que muitas das alterações da sociedade se mostram circunstanciais (econômica e 

socialmente) e, muitas vezes, inócuas para resolução dos problemas.   

Tal característica também é observada na atuação do Estado, quando o 

pensamos sob sua forma de atuação jurídica. Por mais variáveis que sejam os 

remédios jurídicos que podem ser utilizados em situações de crise – de eventuais 

expropriações a aumento ou extinção de direitos sociais –, a alteração dos institutos 

jurídicos não chega à ruptura do processo, à uma mudança efetiva de percepção ou, 

ainda, à superação definitiva de determinadas contradições. 

As múltiplas crises não permitem identificar uma mesma resposta política, 

tampouco um mesmo padrão de superação jurídica ou de retomada de crescimento 

ou desenvolvimento econômico.  

Mesmo sem levar a uma alteração definitiva, a dinâmica de enfrentamento de 

crises, revela-se essencial, quando pensamos que esse quadro da realidade nos faz 

retomar a matriz lógica da proposição constitucional: o desenvolvimento dirige nossas 

ações enquanto sociedade e enquanto Estado, vez que ele é o garantidor da 

construção de uma sociedade “livre, justa e solidária”.  

Não podemos nunca perder o referencial de que o subdesenvolvimento 

representa uma situação de desequilíbrio constante e dinâmico entre classes, setores, 

                                                           
mesmo que estabilize a reprodução do capital.” HARVEY, David. 17 contradições e o fim do 
capitalismo. 2016, p. 17. 
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regiões geográficas, culturas e indivíduos sendo um motor propulsor e reprodutor de 

inúmeras desigualdades.7  

No bojo de nossa reflexão metodológico introdutória, Gilberto Bercovici 

compreende que a superação do desenvolvimento, como objetivo central da 

sociedade, está presente na Constituição que confirmar que o Estado tem a finalidade 

de promover o desenvolvimento e a consequente mudança da sociedade por meio da 

melhoria das condições de vida.8  

Fundamenta-se essa percepção no próprio texto constitucional, que em seu 

artigo 3º9, afirma as cláusulas que: 

“[...] explicita(m) o contraste entre a realidade social injusta e a 

necessidade de eliminá-la. (Essas cláusulas) [...] impede(m) que a 

Constituição considere realizado o que ainda está por realizar, 

implicando a obrigação do Estado em promover a transformação da 

estrutura econômico-social. (E) [...] objetiva a superação do 

desenvolvimento.”10 

 

                                                           
7 Tese defendida por Fabio K. Comparato ao dizer que “Já foi explicado que o anteprojeto (da 
Constituição Brasileira) funda-se na convicção de que o subdesenvolvimento, longe de se confundir 
com uma situação qualquer de atraso econômico, representa um estado permanente de desequilíbrio 
social, caracterizado pela desigualdade crescente de condições de vida, entre classes, setores 
econômicos e regiões. O país subdesenvolvido, não obstante o eventual crescimento econômico global 
e o progresso técnico, acaba sempre reproduzindo, no interior de suas fronteiras a mesma situação de 
dominação e exploração, característica da vida internacional.” COMPARATO, Fabio K. Muda Brasil- 
uma Constituição para o desenvolvimento democrático. 1987, p.55 

8 O autor afirma: “A Constituição de 1988 tem expressamente uma Constituição Econômica voltada 
para a transformação das estruturas sociais [...]”. Nesse diapasão, o autor desenvolve a noção de que 
é a Constituição Federal uma “Constituição Dirigente”, isto é, representa um programa de ação para 
modificação da sociedade que vem explicitado no art. 3º da Constituição Federal (Objetivos da 
República Federativa do Brasil”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e desenvolvimento- 
uma leitura a partir da Constituição de 1988. 2005, pp. 37-43 

9 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. 2005, 1988. 

10 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e desenvolvimento- uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. 2005, pp. 37-43 
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Essa primeira compreensão de necessidade da reflexão jurídica sobre o 

desenvolvimento foi motor para inúmeras análises e proposições relativas ao Direito 

e ao Desenvolvimento11, percepção que foi utilizada aqui como fio condutor da 

reflexão para o estabelecimento de um olhar que nos permitisse pensar a superação 

do subdesenvolvimento a partir de pautas concretas do Direito.  

Nesse sentido, a pesquisa teve por objetivo verificar, com o olhar para a 

dinâmica econômico-social estabelecida, como as bases das políticas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, desenhadas e desenvolvidas pelo Estado Brasileiro, 

coadunam-se com os objetivos constitucionais estabelecidos para Ciência e 

Tecnologia, à luz da perspectiva de desenvolvimento furtadiana que será base de 

nossa análise e apresentada no primeiro capítulo.  

Ou, ainda, como discussão fundamental, se, com nosso arcabouço jurídico, 

estamos ou não diante da possibilidade de compreensão do Plano de 

Desenvolvimento Nacional como um real e concreto Planejamento Estratégico e 

modelo organizador de todos os setores para a promoção do Desenvolvimento.12  

Desde o início do século passado, no que diz respeito à C, T & I, uma série 

de desafios vem sendo identificados com vistas a desenhar as necessidades para o 

projeto Desenvolvimento Nacional. No inicio dos anos 2000, passada uma década da 

CF, alguns desses desafios foram  resumidos assim13:  

                                                           
11 Sobre essa temática segue a leitura de OCTAVIANI, Alessandro Serafim. Recursos Genéticos e 
Desenvolvimento: os desafios furtadiano e gramsciano. 2013. 

12 No documento “Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) – 2011/2015” do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil12, estes três fatores são destacados 
como eixo estruturante do desenvolvimento do Brasil, tendo como Eixos de Sustentação desta Politica: 
1) Promoção da Inovação nas Empresas; 2) Novo padrão de financiamento público para o 
desenvolvimento científico e tecnológico; 3) Fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura científica e 
tecnológica e 4) Formação e capacitação de recursos humanos.” MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI). Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf. 
Acesso em out/2018. 

13MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI). Documento Mapa Estratégico. 
Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228038.pdf. Acesso em nov/2018. Apesar das 
recentes mudanças ministeriais de 2016, quando o MCTI passou a englobar, também, o Ministério das 
Comunicações, optou-se por manter a indicação do nome do site como MCTI, pois este é o autor 
originário dos Documentos que aqui estão referenciados.  

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228038.pdf
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1. Redução da defasagem científica e tecnológica que ainda separa o 

Brasil das nações mais desenvolvidas; 

2. Expansão e consolidação da liderança brasileira na economia do 

conhecimento natural; 

3. Ampliação das bases para a sustentabilidade ambiental e o 

desenvolvimento de uma economia de baixo carbono; 

4. Consolidação do novo padrão de inserção internacional do Brasil; 

5. Superação da pobreza e redução das desigualdades sociais e 

regionais. 

 

Não bastasse isso, organismos internacionais também se dedicaram a 

realizar análises sobre o cenário nacional com vistas ao desenvolvimento, como é o 

caso da UNESCO que em seus documentos, ao se referir à proposta brasileira, 

destaca o seguinte: 

Na área de ciência e tecnologia, o maior desafio no Brasil é a 

elaboração e a implementação de uma política de longo prazo que 

permita ao desenvolvimento científico e tecnológico alcançar a 

população e que efetivamente tenha um impacto determinante na 

melhoria das condições de vida da sociedade. 

Esse é um processo que vem se aperfeiçoando com o tempo e que, 

cada vez mais, evidencia o grande potencial de geração de 

desenvolvimento e inclusão social do investimento público e privado 

em ciência e tecnologia. 

Eleger ciência, tecnologia e inovação como uma escolha estratégica 

para o desenvolvimento do país implica priorizar investimentos nesse 

setor, para recuperar seu atraso e avançar aceleradamente na geração 

e na difusão de conhecimentos e inovações, em especial quanto à sua 

incorporação na produção. Significa também advogar em prol da 

importância da ciência e tecnologia como fator de integração das 

demais políticas de desenvolvimento do Estado.14 

                                                           
14UNESCO. Unesco Brasil: Politica Ciência e Tecnologia. Disponível em 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/science-and-technology/science-and-
technology-policy/. Acesso em nov/2018. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/science-and-technology/science-and-technology-policy/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/science-and-technology/science-and-technology-policy/
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No documento “Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-

2019” é destacado como Eixo Estruturante a “Expansão, Consolidação e integração 

do Sistema Nacional de CT&I, tendo como pilares fundamentais: (1) Promoção da 

pesquisa científica básica e tecnológica; (2) Modernização e ampliação da 

Infraestrutura de CT&I; (3) Ampliação do financiamento para o desenvolvimento de 

CT&I; (4) Formação, atração e fixação de recursos humanos e (5) Promoção da 

inovação tecnológica nas empresas.  

Como se depreende dos textos acima, os itens estabelecidos como 

estratégicos, em larga medida, são aqueles presentes nas Agendas e Políticas 

Educacionais de um país: pesquisa científica básica e tecnológica; ampliação de 

financiamento e formação de recursos humanos preparados.   

O objetivo geral desta pesquisa foi o de compreender como seu deu o 

processo de construção das Políticas de Desenvolvimento Nacional no que diz 

respeito à Ciência, Tecnologia e, nos últimos anos, Inovação, reconhecendo suas 

estruturas fundantes - sociais, econômicas e políticas – e que subjazem tal projeto.  

Desta forma, o percurso nos permitiu observar o fenômeno das Políticas como 

elemento vinculado à totalidade da sociedade, a fim de demonstrar que a efetivação 

destas e seu tratamento especial é essencial para a consecução do próprio 

desenvolvimento brasileiro.  

Para se concretizar este objetivo geral, a pesquisa propôs-se à realização dos 

seguintes objetivos específicos:  

i) A compreensão do movimento de construção da relação Estado 

e Desenvolvimento observado não somente por sua exposição 

constitucional, mas como uma relação conceitual interdependente e 

referenciada com objetivos econômicos e sociais  

ii) Reconstrução do percurso histórico de construção das Políticas 

de C, T & I, à luz dos referenciais das Políticas e Planos de 

Desenvolvimento Nacional desde a constituição do Brasil como 

República. 
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iii) Identificação e indicação dos fundamentos estratégicos 

educacionais para a concretização do desenvolvimento nacional.   

 

A perspectiva de análise metodológica foi estabelecida a partir do referencial 

da História Crítica, buscando compreender o fenômeno jurídico específico como uma 

dimensão social complexa e totalizadora. Tal decisão nos permitiu analisar a 

dimensão social do tempo, a conjuntura econômica, o progresso científico, as 

instituições políticas e as mudanças conceituais de modo a compreender como tais 

politicas se convergem e dialetizam para revelação das estruturas histórico-materiais 

fundantes do Estado Brasileiro.  

Desde o estabelecimento da perspectiva de que Politicas Públicas e Politicas 

de Desenvolvimento nacional poderiam ser analisados sob a perspectiva jurídica, 

autores como Dye (1976) e Lasswell (1970) vêm se dedicando ao estabelecimento de 

uma metodologia especifica para a análise de políticas públicas.  

Tal proposta impulsionou uma grande reflexão na área e culminou com a obra 

de Hogwood e Gunn (1981) que estabelecia sete caminhos e tipos de pesquisa para 

se realizar uma pesquisa que envolvesse o refletir sobre as políticas públicas, sob 

qualquer perspectiva15.  

Como o objeto desta tese não se limitava a nenhum estudo especifico de 

alguma situação concreta - um fato e/ou um setor produtivo, por exemplo- ou ainda 

                                                           
15 Rafael Dias Brito resumiu esses sete tipos de pesquisa da seguinte forma: “1) estudos do conteúdo 
da politica: Estudos do conteúdo da política: são orientados para a descrição e a explicação de 
elementos associados às políticas públicas (características, processos, resultados, etc.); 2) Estudos 
dos resultados da política: exploram os efeitos das políticas, destacando sua relação com o empenho 
de recursos; 3)  Estudos de avaliação: têm seu foco na análise dos impactos (sociais, econômicos, 
ambientais, etc.) das políticas públicas; 4)  Informação para a elaboração de políticas: apresentam 
informações derivadas de atividades de monitoramento ou de pesquisas acadêmicas e são destinados 
ao apoio à elaboração de políticas públicas; 5) Defesa de processos: orientada para a melhoria dos 
mecanismos de elaboração das políticas públicas, usualmente propõe incrementos nos sistemas de 
planejamento e no processo de tomada de decisões; 6)  Defesa de políticas: estudos nos quais o 
analista adota uma postura claramente normativa, advogando em favor de um determinado conjunto 
de ações; e 7)  Estudos da elaboração de políticas: exploram os fatores (como valores e interesses) 
que condicionam os momentos de identificação de problemas e conformação da agenda da política 
pública.” DIAS, Rafael de Brito. Sessenta anos de politica cientifica e tecnológica no Brasil. 2012, 
p. 55. 
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de uma determinada política pública no qual pudéssemos aplicar elementos para 

análise concreta e específica, utilizamos e observamos esta metodologia especifica 

como elemento norteador e limitador de nosso trabalho, sobretudo com vistas a tomar  

cuidado para não cometermos erros de proposição, sobretudo não confundindo  

análise de políticas com avaliação de políticas públicas. 

Como nos lembra Rafael Dias Brito, 

Embora compartilhem o objeto central que exploram “a política pública” a 

avaliação e a análise constituem exercícios bastante diferentes. O avaliador, 

por um lado, ocupa-se fundamentalmente da apreciação dos resultados da 

política (ou ainda ações, programas e projetos), atentando para categorias 

como eficiência, eficácia e efetividade, derivados da comparação entre metas 

e resultados (Cavalcanti, 2005).  

O analista, por sua vez, atenta para elementos de natureza muito sutil. Sua 

preocupação central é com o processo de construção da política pública, em 

especial no que se refere à definição da agenda. A análise de Política enfatiza 

aspectos como enfatiza aspectos como os valores e os interesses dos atores 

que participam do jogo político, a interação entre eles, a arquitetura de poder 

e tomada de decisões, conflitos e negociações, etc. Assim, enquanto a 

avaliação propõe uma leitura ex-post da política pública, a Análise de Política 

reforça a importância da apreciação dos processos que, em última instância, 

determinam as características gerais da política (Dagnino e Dias, 2008).16 

 

Desta forma, a presente pesquisa, com o intuito de justificar e fundamentar o 

olhar do Direito, admitiu como pressupostos, além das metodologias e técnicas usuais 

da pesquisa jurídica, as possibilidades de interlocução metodológica com a “Análise 

de Políticas”- tal como explicitada aqui, sobretudo no que diz respeito a construção 

das bases reflexivas para compreensão jurídica das agendas que subjazem as 

Políticas de C, T & I.  

                                                           
16 Ibidem, p. 57-58. 
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Resta-nos, por fim, apresentar a estrutura da tese na qual foram 

desenvolvidas as análises dos temas ora apresentados.  

O primeiro capítulo dedica-se à análise das interlocuções estabelecidas entre 

Estado e as Políticas de Desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista da modelagem 

jurídica e teórica do Desenvolvimento e do estabelecimento de uma Agenda 

Estratégica, de modo a compreender as motivações e determinar os referenciais 

interpretativos do tema.   

O segundo capítulo destina-se à reconstrução e a apresentação das Politicas 

de Ciência e Tecnologia no Brasil, por meio da reconstituição de fatos e marcos 

jurídico de sua implementação no Brasil. Com isso, o substrato da realidade social do 

problema estará apresentado, permitindo-nos apresentar um olhar de totalidade sobre 

o tema.  

O terceiro e último capítulo aborda, de uma maneira um pouco mais precisa 

vez que o tema já permeou os outros capítulos, o papel de uma educação para o 

desenvolvimento, considerando as Universidades contemporâneas como lócus 

privilegiado para o desenvolvimento das políticas de ciência e tecnologia, e 

reafirmando a percepção da educação e as estratégias educacionais necessárias e 

desafiadoras para o alcance dos propósitos constitucionais em relação ao 

desenvolvimento econômico e social.   
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2. PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL: A 

AGENDA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA NO ESTADO 

BRASILEIRO. 

 

[...]a singularidade do subdesenvolvimento poderia ser resolvida não-
evolucionisticamente a partir de suas próprias contradições, à condição 
de que a vontade das classes soubesse aproveitar a “riqueza da 
iniquidade” de ser periferia. A inserção na divisão internacional do 
trabalho capitalista, reiterado a cada ciclo de modernização, propiciaria 
os meios técnicos modernos, capazes de fazer “queimar etapas”, como 
os períodos Vargas e Kubitschek mostraram. O crescimento da 
organização dos trabalhadores poderia levar à liquidação da alta 
exploração propiciada pelo custo rebaixado da força de trabalho. A 
reforma agrária poderia liquidar tanto com a fonte fornecedora do 
“exército de reserva” das cidades quanto o poder patrimonialista. Mas 
faltou o outro lado, isto é, que o projeto emancipador fosse 
compartilhado pela burguesia nacional, o que não se deu. Ao 
contrário, esta voltou as costas à aliança com as classes subordinadas, 
ela mesma já bastante enfraquecida pela invasão de seu reduto de 
poder de classe pela crescente internacionalização da propriedade 
industrial, sobretudo nos ramos novíssimos. O golpe de Estado de 
1964, contemporâneo dos outros na maioria dos países latino-
americanos, derrotou a possibilidade aberta.17  

 

Todo o substrato de reflexões que possamos vir a realizar sobre o papel e a 

importância do Estado nos remete a constantes e longas discussões teóricas. A 

compreensão sobre o conceito de Estado permeia a discussão da Filosofia Política, 

no mundo ocidental, desde os pré-socráticos e, sobretudo, nos textos da tradição 

romana que impactam sua compreensão no mundo contemporâneo.  

Se adotarmos o corte simplista de compreensão do Estado a partir de suas 

mudanças no cenário europeu, pós Idade Média (séculos XVI em diante) – e somente 

como efeito de texto introdutório – podemos localizar nossa reflexão inicialmente na 

formação e constituição do chamado Estado Nacional ou, ainda, no Estado Moderno18 

                                                           
17 OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista: o Ornitorrinco. 2003.p.132. Grifo nosso.  

18 Nesse sentido e para a compreensão específica dessa passagem autores da Ciência Politica da 
Filosofia Politica nos auxiliam na construção de um percurso aprofundando. Deixamos aqui areferência 
a obra estrutural de Quentin Skinner. (SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento politico 
moderno. São Paulo: Companhia das Letras. 1996). Alguns outros textos ficam como indicativos de 
discussões e apontamentos do período dentre os quais – e objetivando a diversidade referencial- 
sugerimos: ABENSOUR, Miguel. A democracia contra o Estado. Marx e o momento maquiaveliano. 
Trad. De C. P. B. Mourão, C. F. Santiago & E. D. Galéry. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.; 
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que se caracterizava, sobretudo, pela centralização do poder político19. Outra 

característica marcante de tal momento histórico foi a mudança na noção de ‘senhorio 

territorial’ para uma nova concepção de ‘soberania territorial’, que é do reino e não de 

uma pessoa, permitindo que domínio e apropriação pelo príncipe das terras que 

compunha o território do seu Estado fosse estabelecido.  

As inúmeras guerras territoriais que se travaram a partir da noção de Estado 

Nação, que por si só era proprietário de terras e soberano de suas ações, marcaram 

sobremaneira a construção da identidade dos países europeus. Mudanças e arranjos 

políticos institucionais foram firmados no sentido de ampliar e/ou conjugar o direito à 

propriedade como um direito natural e civil. O processo de colonização de terras que 

ainda não estavam sob o domínio do homem europeu foi iniciado, financiado pelas 

Coroas de modo, inclusive, não só a garantir e firmar o poderio e a soberania 

territoriais, mas – logo adiante – a reestabelecer as bases para uma nova economia 

que despontaria em pouco tempo.20  

Em âmbito interno, no ano de 1648, um pacto foi firmado entre os países 

europeus continentais visando dar fim à guerra generalizada que ali se instaurara que 

ficou conhecido como “A Paz de Westfalia”: neste pacto reconheceu-se a propriedade 

dos territórios como patrimônio dos Estados financiadores das viagens e 

‘descobertas’, firmando desta forma o entendimento da noção jurídica de soberania 

territoriais e geográficas. 

                                                           
CARDOSO, Sérgio. Retorno ao Republicanismo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.; CLASTRES, 
Pierre. A sociedade contra o Estado. Pesquisas de antropologia política. Trad. De T. Santiago. São 
Paulo: Cosac Naify, 2012. ; GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? Trad. de C. Berleiner. 
São Paulo : Martins Fontes, 2003.; LEFORT, Claude. A Invenção Democrática: os limites da 
dominação totalitária. Trad. de Isabel Loureiro e Maria L. Loureiro. Horizonte: Autêntica Ed., 2011. ; 
LEFORT, Claude. Pensando o Político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Trad. 
de Eliana M. Souza. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.; NOVAES, Adauto (org.). A Crise do Estado 
Nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

19 Esta centralização foi denominada por Max Weber o “monopólio da força legitima”, no qual o poder 
é concentrado de maneira individual e exclusiva. Norberto Bobbio sobre essa passagem nos recorda 
que “A história do surgimento do Estado moderno é a história dessa tensão: do sistema policêntrico e 
complexo do senhorios de origem feudal se chega ao Estado territorial concentrado e unitário através 
da chamada racionalização da gestão do poder e da própria organização política imposta pela evolução 
das condições históricas e materiais.” BOBBIO, Norberto. O direito e a era dos direitos. 2002, p. 426. 

20  Nesse sentido ver a análise de SKINNER, Quentin. Obra citada. 
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Esse movimento ensejou, no início do século XVI, obras como a de Jean 

Bodin (“Os seis livros da República”), nas quais se apresentava a ideia de soberania 

como poder único de legislar e comandar, pertencente não ao governante, mas ao 

Estado, sujeito político permanente e duradouro.  

O Estado Soberano passou a ser considerado como uma estrutura articulada 

na qual se reúnem a ordem jurídica – e seu consequente ordenamento -, a autoridade 

politica independente, o governo e a legitimidade para o uso da força. 21 

O Estado Moderno, portanto, configurou-se como uma forma de organização 

estatal em que a esfera política tornou-se mais relevante. No que dizia respeito à 

organização e estruturação da sociedade, impulsionados pelas novas mudanças 

econômicas, na administração e na formação estatal, - agora intermediada pelo 

contrato social e pela codificação jurídica- aceleraram o processo de mobilidade 

social.  

Bases teóricas iniciais rememoradas, pode-se afirmar que o Estado, tal qual 

como o conhecemos e o definimos contemporaneamente, não foi uma forma de 

organização política presenciada, no mundo ocidental, em tempos anteriores ao da 

Idade Moderna.  

O Estado que será base para nossa reflexão é aquele que se instaurou após 

essa ruptura com os valores e princípios do Estado feudal. Será o Estado Moderno – 

se usarmos a denominação e classificação da historiografia clássica- que passa a se 

moldar logo após o Renascimento. Mas, sobretudo, é aquele que se desenhará a 

partir da assunção, por parte dos países europeus, do modelo econômico-produtivo 

do Capitalismo. 22 

                                                           
21 Este poder passa a poder ser exercido sem que seja submetido às ordens e ao controle do Estado. 
Vale destacar, inclusive que sob os princípios desta nova organização política e os modos pelos quais 
o governante passaria a tratar as questões vinculadas à administração financeira, captação de impostos 
instaurou-se uma nova ordem política que, segundo Norberto Bobbio “[...] desencadeou as forças na 
direção do primado e da supremacia política.”  BOBBIO, Norberto. O direito e a era dos direitos. 2002, 
p. 428. 

22MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política 2013.  
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Foi no bojo do sistema capitalista que essa manifestação moderna de 

organização social e política, se abriu à separação entre o domínio econômico e o 

domínio político, consequentemente, será a partir deste momento que poderemos 

identificar especificamente os contornos do Estado como, também, um fenômeno 

político-econômico.  

O que há para ser compreendido contemporaneamente sobre Políticas e 

ações de Estado, deve ser feito inserido em uma reflexão da dinâmica e da 

profundidade dos processos de constituição e construção racionais do Estado que, 

agora, já não mais somente acumula características de ente articulador e gestor da 

coisa pública, mas, também, assume a frente da concepção jurídica e politica e 

condutor do desenvolvimento e progresso da sociedade. 

Se devemos à Modernidade a construção do ideário sobre o Estado Nacional 

e do Estado de Direito, devemos à contemporaneidade as preocupações com a 

manutenção, promoção e, sobretudo, com as finalidades sociais que o Estado passou 

a adquirir.  

Assim, não nos surpreende, que desde que Política e Economia- como 

fenômenos e como estruturas- passaram a modelar as sociedades modernas, as 

tensões e contradições se fizeram presentes e, sobretudo, os choques, os 

descaminhos e a “queda de braço” entre tais poderes passou a marcar e definir a 

dinâmica das sociedades.  

Vivemos o Estado que se relaciona com o Poder Econômico, redirecionando 

seu papel e suas ações no domínio econômico, exigindo, por vezes, uma postura e 

uma ação regulatória e, em outros momentos, uma postura e ações repressivas com 

vistas à garantia e a própria manutenção do Estado.  

Neste bojo, o Estado jurídico não mais se sustentaria somente com um Direito 

Constitucional (Politico), mas precisaria ser pensado e ser articulado a partir de uma 

dimensão do Direito Econômico, que conseguiria vislumbrar o que é essencial ao 

Estado mas, sobretudo a realidade concreta das sociedades. 
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Como ressaltam Gilberto Bercovici e Alessandro Octaviani23:  

O direito econômico, cuja racionalidade é, essencialmente, 

macroeconômica, pois trata da ordenação dos processos econômicos 

ou da organização jurídica dos espaços de acumulação, atua de 

maneira direta nas questões referentes à estratificação social. O direito 

econômico tem como objeto, assim, também as formas e os meios de 

apropriação do excedente, seus reflexos na organização da dominação 

social e as possibilidades de redução ou ampliação das desigualdades. 

A preocupação com a geração, disputa, apropriação e destinação do 

excedente é o que diferencia o direito econômico de outras disciplinas 

jurídicas que também regulam comportamentos econômicos. O 

fundamento da regulação proporcionada pelo direito econômico é, 

portanto, não a escassez, mas o excedente. A possibilidade de análise 

das estruturas sociais que o direito econômico possui decorre 

justamente desta característica. O direito econômico, desta 

perspectiva de totalidade, aponta o conflito social, não finge que ele 

não existe. 

Fato é que no século XX, com o aumento das tensões sociais, observamos 

um aumento do poder econômico e na concentração da riqueza nas mãos de poucos, 

gerando um desequilíbrio – até aquele momento – sem precedentes. Aliada à 

percepção liberal econômica, se estabeleceu o poderio político atrelado a ela. 

O Estado Liberal 24- em países que o adotaram como modelo condutor da 

politica e da economia- garantiu uma liberdade de ação quase ilimitada para as forças 

                                                           
23 BERCOVICI, Gilberto e OCTAVIANI, Alessandro. Direito e subdesenvolvimento: o desafio 
furtadiano. In Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. AGUIAR, Rosa Freire 
d’Aguiar (Org) 2013, p. 62. 

24 O termo liberalismo utilizada aqui apenas para identificação da filosofia político-econômico, que se 
estabeleceu no final do século XVII e, em muitos lugares, vigeu associado ao capitalism  que têm como 
características  o pressuposto de que a razão humana e o direito inalienável à ação e à realização 
própria, livre e sem limites, - inclusive no que diz respeito à propriedade - são as referências para a 
satisfação dos desejos e necessidades da humanidade. Esse movimento exigiria não só a liberdade de 
pensamento, mas também, e sobretudo, a liberdade política e econômica. Pautada em uma ideia de 
progresso da humanidade a partir da livre concorrência das forças sociais, tal doutrina serviu de 
substrato para a ideologia política da burguesia (liberal). De maneira genérica, tais princípios inseridos 
em uma sociedade que ainda não tinha suas necessidades básicas satisfeitas para todos os homens 
e que tinha um histórico de sociedades pautadas e sustentadas por grandes diferenças sociais, fez 
com que as sociedades se desenvolvessem primeiramente em condições de grandes desigualdades 
sociais (como consequência da falhada libertação do campesinato na Europa, guerras napoleônicas e 
do rápido crescimento demográfico, só para citar alguns fatos). No que diz respeito à política, dentre 
outras dimensões o liberalismo político implicava na restrição do poder estatal, não permitindo que o 
Estado interfira em alguns direitos fundamentais como o direito à vida, à felicidade e à liberdade. 
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econômicas. Ações e propostas lastreadas nessa percepção geraram uma série de 

doutrinas que defendiam a não intervenção do Estado nos domínios sociais e, 

sobretudo, no econômico.  

O que mais tarde se revelaria, e que foi encoberto por muito tempo é que, nos 

Estados Liberais iniciais não houve a ausência de intervenção estatal, mas a 

mobilização privada do poder estatal para uma poderosa intervenção no domínio 

econômico a serviço dos interesses particulares dos setores economicamente 

dominantes e, consequentemente, o estabelecimento de uma sociedade 

desenvolvida.  

Em um texto questionador, Ha-Joon Chang25 ao estabelecer um “olhar crítico” 

sobre a história dos países desenvolvidos, mostra essa perspectiva e essa dimensão 

‘interventora’. Já em sua provocação inicial nos alerta que: “À luz (de) provas 

contrárias à visão ortodoxa da história do capitalismo, cabe indagar até que ponto os 

países desenvolvidos não estão procurando esconder “o segredo de seu sucesso”.  

Segundo o autor, tais países não seriam hoje o que são se tivessem adotado 

as políticas e instituições que, anos mais tarde, eles passariam a defender como 

necessárias e como “único caminho” para o sucesso no capitalismo, como por 

exemplo, a doutrina da não intervenção estatal. Ele nos alerta que tais países, quando 

estavam se firmando como grandes nações e se constituindo como Estados Modernos 

e liberais, assim procederam no diálogo entre Politica e economia:  

[...] Muitos recorreram ativamente às políticas comerciais e industriais 

‘ruins’, como a de proteção à indústria nascente e a de subsídios à 

exportação – práticas hoje condenadas ou mesmo proscritas pela 

                                                           
Resumo meramente explicativo do conceito. Para melhor compreensão da doutrina e prática liberal ver, 
dentre outros:  BRANDÃO, Gildo Marçal. Hegel: o Estado como realização histórica da liberdade. In: 
WEFFORT, Francisco (Org.). Os clássicos da Política. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991. v. 2. p. 101-
114.; LAFER, Celso. Apresentação. In: MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 
1991.  p. 7-25; LASKI, Harold. Liberalismo europeu. 1. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1973; LOCKE, 
John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998. SMITH, Adam. A riqueza das 
nações. São Paulo: Nova Cultural, 1996. v. 2. SIEYÈS, E. A constituinte burguesa. 4ª ed. Trad. 
Norma Azevedo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001.; STAROBINSKI, Jean. A invenção da liberdade: 
1700-1789. Fulvia Maria Luiza Maretto (Trad).São Paulo: Unesp, 1994. 

25 CHANG, Ha- Joon. Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva 
histórica. 2004, p. 13.  
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Organização Mundial de Comércio (OMC). Antes de se tornarem 

completamente desenvolvidos (ou seja, antes do fim do século XIX e 

do início do XX), eles possuíam pouquíssimas dessas instituições 

agora consideradas tão essenciais aos países em desenvolvimento, 

inclusive as mais “básicas” como os bancos centrais e a 

responsabilidade limitada.  

Se for esse o caso, as nações desenvolvidas não estarão se valendo 

do pretexto de recomendar políticas e instituições “boas” unicamente 

para dificultar o acesso dos países em desenvolvimento às políticas e 

instituições que elas implementaram no passado a fim de alcançar o 

desenvolvimento econômico? ” 

 

Esse mote provocador no final da fala transcrita do autor, hoje nos impulsiona 

a refletir sobre essa tensão entre Economia e Estado. Questões contemporâneas 

como da prevalência das instituições democráticas sobre o mercado, da 

independência política do Estado em relação ao poder econômico privado, a 

repressão do abuso do poder econômico ou ainda ao aumento arbitrário dos lucros 

(práticas, por exemplo, vedadas na Constituição Federal de 1988), compõem hoje o 

rol das grandes preocupações jurídicas.  

Em outras palavras, é perceber que, talvez, a grande consequência da 

vinculação Estado-Economia seja a constituição e a afirmação da necessidade de o 

Estado ser dotado de uma sólida base de poder econômico próprio, ou seja, de que 

cada vez mais é preciso existir um Estado forte do ponto de vista econômico, para que 

ele possa enfrentar os interesses dos detentores do poder econômico privado. 

Aliado a isso estaria a constatação de que, após a implementação do Estado 

Moderno e do sistema capitalista, o mundo se dividiria em países e nações 

desenvolvidas e subdesenvolvidas de tal maneira que esta contradição se 

apresentaria como algo estrutural e inerente ao próprio processo.  
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Como nos recorda Francisco de Oliveira26, “[...] o subdesenvolvimento viria a 

ser, portanto, a forma de exceção permanente do sistema capitalista na sua periferia. 

Como disse Walter Benjamin, os oprimidos sabem do que se trata. ” 

Estas preocupações já rondavam discussões teóricas do início do século 

passado. Logo após a Primeira Guerra mundial, diante de resultados e situações 

sociais e econômicas catastróficas, muitos teóricos passaram a se questionar quais 

seriam os caminhos que deveriam ser adotados pelos Estados que os levariam a um 

fortalecimento politico e econômico e, sobretudo, a um equilíbrio social com garantia 

dos direitos e garantias fundamentais para todos os cidadãos.  

Dentre essas teorias, merece destaque aquela denominada Teoria 

Desenvolvimentista. Diante de um quadro fático de promoção do desenvolvimento por 

meio da implementação de parques industriais no início do século XX, os Estados 

começaram a se questionar como deveria se dar esse processo de industrialização: 

Poderia ele ser feito somente a partir das decisões dos industriais (privados) ou teria 

que se pensar na ação de um Estado que pudesse articular essas questões? 

Precisaria de uma remodelagem social e jurídica ou poderia ser levado como um 

processo contínuo e próprio do modelo implementado?  

Desde os primeiros escritos dos autores, percebeu-se uma ênfase na 

importância da dimensão política do processo industrialização, especialmente em 

países que chegaram a ela tardiamente e nos quais a intervenção estatal ocupava 

lugar central. Ou seja, mais importante que o próprio processo de desenvolvimento e 

de articulação entre Estado e Economia que se estabeleceria, estaria a dinâmica 

atitudinal que o envolveria. 27 

Como nos lembra Renato Perissinotto28:  

                                                           
26 OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista: o Ornitorrinco., 2003.p.131 

27 PERISSINOTTO, Renato. O conceito de estado desenvolvimentista e sua utilidade para os casos 
brasileiro e argentino. In Rev. Sociol. Polit. 2014  

28 Ibidem, p. 61. 
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Albert O. Hirschman defende posição similar. Para este autor, o 

desenvolvimento econômico não depende tanto de se encontrar a 

combinação ótima de recursos e fatores (os pré-requisitos da 

industrialização), mas antes de uma atitude favorável a ele e da 

identificação de recursos e habilidades que estão escondidos e mal 

utilizados. Para essa tarefa é fundamental a existência de um “agente 

de ligação” (binding agent) que tome “decisões desenvolvimentistas”, 

isto é, que promova as mudanças e reformas institucionais 

necessárias, assim como as decisões de investimento propriamente 

ditas. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico certamente é 

condicionado por condições objetivas, mas, como toda ação humana, 

suas dificuldades iniciam-se “na mente”. 

 

Discussão estabelecida, teorias iniciadas, vimos surgir e se desenvolver no 

bojo da discussão sobre o processo de industrialização brasileiro, uma teoria 

desenvolvimentista com todas as cores nacionais. A teoria desenvolvimentista 

estabelecida e pensada por Celso Furtado.29  

Tal teoria30, dentre outros grandes méritos, foi capaz de pensar um processo 

que fosse teoricamente sustentado e, sobretudo, condizente com as condições e 

                                                           
29 Como nos recorda João Antônio de Paula sobre Celso Furtado e sua teoria, muitos e variados foram 
as fontes para o desenvolvimento de seu pensamento, a saber: “Todos os que conhecem a obra de 
Celso Furtado sabem que seu pensamento foi forjado no diálogo e pela apropriação de variadas fontes: 
pela infl uência do pensamento keynesiano, sobretudo em sua versão dinamizada entre outros por Joan 
Robinson e Nicholas Kaldor; por Joseph Schumpeter e os institucionalistas; por Karl Manheim e 
François Perroux; por Karl Marx e Max Weber; pelos historiadores da École des Annales e pela geografi 
a humana derivada de Paul Vidal de La Blache, entre outras referências. 

Sabe-se o quanto foram decisivos para Celso Furtado a convivência e as ideias de Raúl Prebisch, o 
diálogo com Aníbal Pinto, com seus colegas da Cepal, do BNDE, da Sudene. A essas referências 
agreguem-se as motivações, as referências e as experiências histórico-políticas que balizaram o 
pensamento, a prática e o projeto que Celso Furtado vislumbrou para o desenvolvimento brasileiro.” 
PAULA João Antônio de. Celso Furtado, desenvolvimento e transformação social in Furtado e a 
dimensão cultural do desenvolvimento. AGUIAR, Rosa Freire d’Aguiar (Org), 2013.   

30 A compreensão da teoria furtadiana passa necessariamente pela leitura e estudo de suas principais 
obras. Valem destaque aqui, dentre outras, as que mais se referencial ao tema de nossa análise. 
FURTADO, Celso. A economia brasileira. Rio de Janeiro: A Noite, 1954; FURTADO, Celso A pré-
revolução brasileira. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962. FURTADO, Celso Dialética do 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964;  FURTADO, Celso  Subdesenvolvimento 
e estagnação na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. FURTADO, Celso  
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características naturais e históricas diagnosticadas no país, em virtude, sobretudo, do 

seu processo de colonização e de dependência econômica.  

Uma teoria que exige e valorizaria essa perspectiva atitudinal: o processo de 

desenvolvimento, para além e com muito zelo em relação aos grandes conceitos 

econômicos que naturalmente o subjaz, é antes de tudo um processo político-

decisório.  

Há uma base a ser considerada: a assunção do Estado em ser o protagonista 

de seu processo econômico e, sobretudo, de não se conformar com as posições de 

dependência previamente percebidas e estabelecidas no jogo do mercado 

internacional (regra do capitalismo desde o final do século XIX que organizou o mundo 

em países centrais e periféricos) e que estabelece o rumo, até os dias atuais, da 

interpretação sobre os países desenvolvidos. 

Assim, a teoria desenvolvimentista ganhou força não por ser meramente 

explicativa dos vínculos e processos históricos de organização do modo capitalista, 

mas, sobretudo, porque abriga como pressuposição basilar que toda e qualquer ação 

econômica estatal ou política estatal tem o mesmo objetivo: a superação do 

subdesenvolvimento, tema tão caro  às sociedades e aos países que sofrem com 

desigualdades e misérias decorrentes, sobretudo, de sua situação econômica-social 

e por se situarem na periferia do processo de desenvolvimento. 

Fortalecer nossa análise sobre a perspectiva do elemento atitudinal nos lança 

olhares sobre a pertinência da análise jurídica sobre temas vinculados ao 

Desenvolvimento. Se o Estado é o responsável pelo projeto e plano de ação 

desenvolvimentista de uma nação, ele deverá, portanto, estar devidamente legitimado 

para construção, fiscalização e implementação de tal ato.  

Dessa forma, somos levados a pensar como, sob a égide da construção 

jurídica, os Estados se preocupam e se articulam com essas questões do 

                                                           
Teoria e política do desenvolvimento econômico. 3. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1969. FURTADO, Celso  Prefácio a Nova economia política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
FURTADO, Celso, O capitalismo global. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. FURTADO, Celso  
Criatividade e dependência na civilização industrial. 2008. 
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desenvolvimento nacional econômico-social. Como poderia o Estado se tornar, se 

organizar e se configurar no modelo de Estado contemporâneo como um agente 

político disposto e capaz de incorporar um projeto de desenvolvimento às suas 

finalidades primeiras e sustentá-lo ao longo do tempo.  

Este é norte das reflexões: discorrer sobre a legitimidade para a ação do Estado 

no sentido de promover a superação do subdesenvolvimento e construir uma agenda 

concreta e estratégica de desenvolvimento que englobe a Ciência e Tecnologia em 

seu projeto e em suas finalidades precípuas.   

 

2.1. Estado e Desenvolvimento: delineamentos gerais 

 

O Estado é, na verdade, um momento de condensação de relações sociais 

específicas, a partir das próprias formas dessa sociabilidade. A dinâmica das lutas 

entre as classes, grupos e indivíduos se apresenta politicamente, no capitalismo, 

perpassada sempre pela forma estatal. 

As novas relações sociais e as regras jurídicas fundamentais que as 

regulamentam estabelecem, ainda, os limites à ordem econômica de determinada 

comunidade política, representando distintos modelos político-sociais de ordenação 

econômica. 

O estabelecimento de unidades estatais se deu sobre as específicas relações 

do feudalismo que estavam em fragmentação, mas que ainda mantinham matrizes 

valorativas bem enraizadas. A forma política em definitivo, que deu identidade ao 

Estado como instância apartada dos indivíduos e das classes, surgiu somente com as 

revoluções burguesas no início da idade moderna.  

A identidade histórica entre capitalismo e Estado, assim, é fruto de uma 

relação mais complexa e se estabeleceu em virtude de um novo parâmetro nas 

relações sociais e econômicas.  
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O Estado tem per se uma força motriz que se materializa em instituições, mas 

a partir de uma forma e de uma estrutura específica resultantes da reprodução da 

totalidade social – do valor, da mercadoria, do capital e do trabalho assalariado- 

assumidos e absorvidos da dinâmica econômica.  

Karl Polanyi se propôs a compreender o movimento histórico que resultou na 

sociedade contemporânea capitalista, demonstrando que a inserção do trabalho e dos 

trabalhadores neste novo sistema econômico foi extremamente conflituosa. Tal 

constatação o faz iniciar suas reflexões sobre este momento com a seguinte 

indagação:  

“Que “moinho satânico” foi esse que triturou os homens transformando-

os em massa? Quanto pode se atribuir, como causa, às novas 

condições físicas? E quanto se pode atribuir às dependências 

econômicas, que funcionavam sob novas condições? Qual foi o 

mecanismo por cujo intermédio foi destruído o antigo tecido social e 

tentada, sem sucesso, uma nova integração homem-natureza?”31  

 

Para o autor, o Estado, assim, se revelou como um aparato necessário à 

reprodução capitalista, assegurando a troca das mercadorias e a própria exploração 

da força de trabalho sob forma assalariada, ou seja, de um trabalho e de uma 

sociedade controlados. 

Decorrente desta interpretação, as instituições jurídicas que se consolidaram 

por meio do aparato estatal – princípios e institutos tais como ‘sujeito de direito’, 

‘garantia de contrato’ e ‘autonomia da vontade’– possibilitaram a existência de 

mecanismos de controle que estavam apartados dos próprios exploradores e 

explorados.  

Sem a intervenção do Estado, o domínio do capital sobre o trabalho 

assalariado seria domínio direto, sem nenhuma instância intermediadora ou 

civilizatória, gerando – como seu viu na história – as distorções conhecidas como 

                                                           
31 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época.  2012, p. 35 
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escravidão e servidão contínua. Desta forma, estabelece-se o Estado como essencial 

à sistemática do Capitalismo, garantindo-se o aparato estatal – formas jurídica, política 

e econômica- garantir-se-ia a própria mercadoria, a propriedade privada e os vínculos 

jurídicos legitimadores da exploração subjugada na relação  capital e o trabalho. 

No capitalismo, o campo do político é constituído como necessariamente 

afastado dos agentes que portam e transacionam mercadorias, seja o capital ou o 

trabalho assalariado. A proeminência dos vínculos sociais individualizados, com a 

igualdade jurídica e a liberdade contratual entre exploradores e explorados, demanda 

que as instituições políticas sejam formalmente distintas de todos os indivíduos ou 

classes, sendo que o Estado exerce papel decisivo na reprodução da própria dinâmica 

do capitalismo. 

O Estado aparentemente – e talvez falaciosamente- considerado “estranho e 

independente” a cada burguês e a cada trabalhador explorado, individualmente 

considerados, é, ao mesmo tempo, elemento necessário de sua constituição e da 

reprodução de suas relações sociais.  

Estas mudanças contribuíram, portanto, para tornar explorador e explorado 

sujeitos de direito, sob um único regime político e um território unificado 

normativamente e assim constitui, ainda afirmativamente, o espaço de uma 

comunidade, no qual se dá o amálgama de capitalistas e trabalhadores sob o signo 

de uma pátria ou nação.32 

Nesta forma, então, passa a residir o núcleo da existência do Estado na 

Economia. A reprodução do capitalismo se estrutura por meio de formas sociais 

necessárias e específicas, que constituem o núcleo de sua própria sociabilidade.  

As lutas de classes são constantemente dimensionadas à constrição da forma 

política estatal e a dinâmica do capitalismo absorve, em suas formas sociais, a maior 

parte dos antagonismos sociais. É justamente em tal antagonismo-limite que se 

vislumbram as próprias condições políticas do capitalismo e se constata que não são 

                                                           
32 Neste sentido ver as considerações de: BOITO Jr., Armando. Estado, política e classes sociais. 
2007 e HARVEY, David. O enigma do capital – e as crises do capitalismo. 2011.  
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imunes às transformações revolucionárias que possam, porventura, vir a extingui-las. 

Tem-se que, observando a própria dinâmica, as suas formas sociais são eternas.33 

O Estado, como forma específica do tipo de socialização capitalista, nessa 

rede de interações, entrecruza-se com todas as demais relações sociais e, em face 

delas, é constituído e se constitui. Se o tecido social capitalista corresponde a 

específicas dinâmicas econômicas, também está atrelado às necessárias estruturas 

jurídicas e políticas que lhe são correlatas. A dinâmica de poder do Estado é um 

processo global e estruturado que alimenta sua própria reprodução como sistema 

econômico e politico.  

As diversas estruturações, configurações e funções que o Estado assume nas 

sociedades capitalistas se explicam a partir dessa dinâmica de conflitos. À exceção 

de crises extremas, que colocam em xeque a própria reprodução do capital e a 

manutenção da forma política estatal, o Estado se institui para sustentar a luta de 

classes em seu interior e para sempre depurá-las a partir da lógica da política.  

Pela própria forma estatal, há uma tensão constante por constituir todo e 

qualquer conflito a partir dos parâmetros políticos. Mas, em se tratando de uma 

totalidade social conflituosa, de classes, grupos e indivíduos necessariamente 

antagônicos entre si, as relações intersociais no capitalismo nunca são plenamente 

funcionais à forma. 

O Estado só pode ser compreendido no contexto geral da totalidade 

capitalista. Mas, além de se apresentar como forma política da dinâmica do capital, o 

Estado aglutina instituições sociais que lhe são intimamente conexas. 

Há práticas sociais constituídas, reguladas, talhadas, ensejadas, 

operacionalizadas ou controladas pelo Estado. Ainda que sejam efetivadas por 

indivíduos, grupos e classes – naquilo que o direito convenciona chamar por campo 

privado –, entrelaçam-se ao núcleo político estatal de tal sorte que acabam por 

constituir um grande espaço do Estado ampliado.  

                                                           
33 Neste sentido valem as observações de NAVES, Marcio Bilharino. Marx, Ciência e Revolução., 
2018.  
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A seu modo, a multiplicidade, concorrência e convergência das instituições 

políticas e sociais é a própria multiplicidade, concorrência e convergência da 

sociabilidade capitalista, num jogo de formação e implicações recíprocas.  

O senso comum da atualidade associa necessariamente o sistema produtivo 

capitalista à forma de governo denominada democracia34 como se fossem fenômenos 

                                                           
34 Sobre a Democracia Contemporânea, vale a distinção sobre a Democracia Formal e Substancial, 
que norteia a nossa dimensão sobre a Democracia Participativa: “Para evitar a confusão entre [..] 

significados tão diversos (de Democracia) do mesmo termo prevaleceu o uso de especificar o conceito 
genérico de Democracia como um atributo qualificante e, assim, se chamar de "formal" a primeira e de 
"substancial" a segunda. Chama-se formal à primeira porque é caracterizada pelos chamados 
"comportamentos universais" (universali procedurali), mediante o emprego dos quais podem ser 
tomadas decisões de conteúdo diverso (como mostra a co-presença de regimes liberais e democráticos 
ao lado dos regimes socialistas e democráticos). Chama-se substancial à segunda porque faz 
referência prevalentemente a certos conteúdos inspirados em ideais característicos da tradição do 
pensamento democrático, com relevo para o igualitarismo. Segundo uma velha fórmula que considera 
a Democracia como Governo do povo para o povo, a democracia formal é mais um Governo do povo; 
a substancial é mais um Governo para o povo. [...] Para quem como Macpherson defende que o 
discurso em torno da Democracia não se resolve em definir e redefinir uma palavra que pelo seu 
significado eulógico é referida a coisas diferentes, o negócio deve ser determinado em torno de um 
conceito geral de Democracia dividido em especies. Uma dessas espécies seria a Democracia liberal; 
a outra, a Democracia dos países socialistas e assim por diante. Por outro lado, porém, fica a dificuldade 
de achar o que é que estas duas espécies têm de comum. A resposta extremamente genérica que este 
autor foi constrangido a dar, segundo o qual as três espécies de Democracia têm em comum o escopo 
último, que é o de "prover as condições para o pleno e livre desenvolvimento das capacidades humanas 
essenciais de todos os membros da sociedade" (p. 37) mostra a inutilidade da tentativa. Para não nos 
perdermos em discussões inconcludentes é necessário reconhecer que nas duas expressões 
"Democracia formal" e "Democracia substancial", o termo Democracia tem dois significados nitidamente 
distintos. A primeira indica um certo número de meios que são precisamente as regras de 
comportamento acima descritas independentemente da consideração dos fins. A segunda indica um 
certo conjunto de fins, entre os quais sobressai o fim da igualdade jurídica, social e econômica, 
independentemente dos meios adotados para os alcançar. Uma vez que na longa história da teoria 
democrática se entrecruzam motivos de métodos e motivos ideais, que se encontram perfeitamente 
fundidos na teoria de Rousseau segundo a qual o ideal igualitário que a inspira (Democracia como 
valor) se realiza somente na formação da vontade geral (Democracia como método), ambos os 
significados de Democracia são legítimos historicamente. Mas a legitimidade histórica do seu uso não 
autoriza nenhuma ilação sobre a eventualidade de terem um elemento conotativo comum. Desta falta 
de um elemento conotativo comum é prova a esterilidade do debate entre fautores das Democracias 
liberais e fautores das Democracias populares sobre a maior ou menor democraticidade dos 
respectivos regimes. Os dois tipos de regime são democráticos segundo o significado de Democracia 
escolhido pelo defensor e não é democrático segundo o significado escolhido pelo adversário. O único 
ponto sobre o qual uns e outros poderiam convir é que a Democracia perfeita — que até agora não foi 
realizada em nenhuma parte do mundo, sendo utópica, portanto — deveria ser simultaneamente formal 
e substancial. (BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
política. 13. ed. reimp. Brasília: Ed. UnB, 2009). Cabe ainda destacar que “A democracia representativa 
moderna tem quatro propriedades definidoras. As duas primeiras abrangem as dimensões clássicas 
analisadas por Dahl em Polyarchy (1971) e em muitos outros estudos. A primeira é que o chefe do 
Executivo e o Legislativo devem ser escolhidos em eleições competitivas livres e limpas — essas 
eleições são um ingrediente essencial da democracia representativa moderna[...] A segunda 
propriedade é que o direito de voto deve ser extensivo à grande maioria da população adulta. Isto 
significa um nível de inclusão próximo do sufrágio universal para a população adulta, mas muitos países 
admitem exclusões (doentes mentais, prisioneiros) que não diminuem, todavia, as credenciais 
democráticas do regime. Se grandes parcelas da população são excluídas do direito de sufrágio, o 
regime pode ser uma oligarquia competitiva, mas nas últimas décadas não seria uma democracia. (...)A 
terceira propriedade é que as democracias devem dar proteção a direitos políticos e liberdades civis 
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conexos. Em termos históricos, no entanto, percebe-se a independência dos termos. 

As sociedades capitalistas somente em tempos muito recentes assumiram uma 

organização política democrática, e, mesmo assim, não universal. 

No capitalismo, a forma política democrática está entranhada à forma jurídica, 

residindo aí seu talhe, seu espaço típico e seus limites. Os agentes econômicos são 

tornados sujeitos de direito e, como extensão dessa subjetividade econômica para o 

plano político, são considerados como cidadãos.35  

                                                           
como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de organização, o direito ao 
habeas corpus e outros. A quarta propriedade das democracias contemporâneas é que as autoridades 
eleitas devem deter o genuíno poder de governar, em oposição às situações em que os governantes 
eleitos são ofuscados pelos militares ou por alguma figura não eleita que domina nos” (MAINWARING, 
Scott, BRINKS, Daniel; PEREZ-LINAN, Aníbal. Classificando Regimes Políticos na América Latina, 
1945-1999. Dados , Rio de Janeiro, v 44, n. 4, 2001. Disponível a partir do 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582001000400001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 23 de novembro de 2016. 

35 Compreende-se, com base nas reflexões de Alysson Mascaro, que  talal qualificação dos direitos 
políticos granjeia o acesso ao Estado segundo direitos, deveres, garantias, poderes e obrigações 
estatuídos juridicamente, nasce o cidadão e sendo cidadãos, os sujeitos de direito se tornam aptos a 
votar e a serem votados, assim, derivada da forma-mercadoria, a forma política democrática estabelece 
a correspondência entre sujeito de direito e cidadão. 

É preciso, então, desvendar a especificidade estrutural e funcional da democracia no capitalismo. Ela 
se assenta sobre bases jurídicas e políticas bastante estabilizadas, como a defesa intransigente da 
propriedade privada, e também sobre bases sociais de alto teor opressivo, como o patriarcalismo, o 
racismo ou a xenofobia. 

Sendo que, o campo jurídico exerce um papel fundamental na construção da moderna democracia. 
Sendo, tal como as demais instituições estatais, um aparato necessário a dinâmica das relações de 
produção capitalistas, o direito assume a dianteira, em relação ao papel da livre ação política, como 
elemento de balizamento das possibilidades da democracia. 

A democracia, lastreada no direito e nas formas da sociabilidade capitalista, representa tanto um 
espaço de liberdade da deliberação quanto um espaço interditado às lutas contra essas mesmas 
formas. Por isso, a democracia representa o bloqueio da luta dos trabalhadores mediante formas que 
não sejam aquelas previstas nos exatos termos jurídicos e políticos dados. Exclui-se, com isso, a 
possibilidade da luta que extravase o controle e o talhe do mundo estatal e de suas amarras jurídicas. 
A ação revolucionária é interditada. 

As formas sociais necessárias à reprodução do capitalismo têm peso estrutural determinante contra as 
eventuais formas políticas democráticas destoantes. Se o capitalismo porta a democracia como forma 
política típica, porta no mesmo grau e do mesmo modo a ditadura e os fascismos como suas formas 
políticas típicas para o caso de disfunção de algum de seus mecanismos. A forma política estatal e a 
forma jurídica, dando ossatura à democracia contemporânea, sustentam uma sociabilidade de 
separação dos trabalhadores dos meios de produção, concentrando estes em mãos burguesas. 

Assim, na sociabilidade capitalista, a democracia abre um espaço da deliberação assentado na 
ausência dos mesmos termos para o plano econômico. A democracia política se faz necessariamente 
a par de seu afastamento do nível das relações econômicas e sociais. O capitalismo concentra os 
meios de produção, separando-os dos trabalhadores, impelindo à exploração e impedindo a 
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Karl Polanyi é um dos autores que pretende compreender a transformação do 

mundo em capitalista a partir da análise de suas articulações dialéticas – conjunturais 

e estruturais – como consequência dos movimentos e percepções históricas. Nessa 

perspectiva é que o objetivo da obra é considerar “o mecanismo institucional da queda 

de uma civilização”, vez que não seria possível o estabelecimento de um sistema 

totalmente novo como é o da sociedade contemporânea sem que se tivesse destituído 

todas as articulações da organização social existentes, bem como suas instituições 

particularmente às vinculadas ao Poder, ao Sistema internacional de Riqueza (ouro), 

a auto-regulação do mercado e, por fim, o Estado Liberal. 36 

A ideia central de Polanyi foi a de entender como foi possível que a sociedade 

do século XIX se transformasse em um apêndice da economia de mercado, ou seja, 

como aconteceu a subordinação da politica à economia. Retomando as observações 

de Polanyi percebe-se que até o advento da economia de mercado, o sistema 

econômico era integrado ao sistema social, de modo que a necessidade cada vez 

maior de regulação surgiu juntamente com os mercados, ou seja, não era uma 

necessidade inerente à atividade econômica. 

O resgate deste processo de construção econômica, aliado ao processo de 

formação do Estado desenhado no capítulo anterior, nos permite construir um olhar 

crítico sobre o processo e sobre as relações estabelecidas contemporaneamente.  

Assim, guardadas as contradições necessariamente advindas do modo de 

sociabilidade capitalista – que é exploratório e antagônico entre classes –, as formas 

sociais consolidam, cristalizam e determinam práticas, deliberações e expectativas, 

permitindo o fluxo contínuo das relações sociais. 

O tipo específico de aparato da forma política é aquele que se instaura como 

Estado, numa unidade de poder alheia ao domínio econômico do capital e do trabalho, 

                                                           
deliberação autônoma no perfazimento das relações de produção. Somente nessa separação, que 
guarda para si o fundamental da sociabilidade da exploração, é possível então democratizar o nível 
político.” MASCARO, Alysson. Obra citada.  

36 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época.  2012.   
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funcionando como garantidor político necessário no seio da reprodução econômica 

capitalista. 

As promessas modernas do desenvolvimento e do progresso, 

consubstanciadas nas teorias sociais e filosóficas do século XIX, tangenciando as 

clássicas teorias liberais, davam conta de que o desenvolvimento seria um fenômeno 

complexo que permitiria não só os ganhos econômicos (independência e crescimento 

econômico, dentre outros), mas, sobretudo, a modificação e melhoria das condições 

de vida dos indivíduos e da comunidade.  

A forma política, derivada das formas econômicas do capitalismo, gera as 

balizas para as dinâmicas coesas ou contraditórias de sua derivação interna. As 

instituições políticas, no capitalismo, operam sua dinâmica sob a coerção da forma 

política e das formas sociais do capital. 

Há um nexo íntimo entre forma política e forma jurídica, mas não porque 

ambas sejam iguais ou equivalentes, e sim porque remanescem da mesma fonte, 

ambas remontam a uma mesma e própria lógica de reprodução econômica, 

capitalista, são pilares estruturais desse todo social que atuam em mútua implicação 

e na especificidade de cada qual, constituem, ao mesmo tempo, termos conjuntos. 

Nesta medida é que se apresenta como fundamental a discussão sobre a 

constituição do Estado Contemporâneo, notadamente a dimensão do Estado 

Capitalista, com vistas a nos direcionar para uma interpretação do próprio 

desenvolvimento. 

Como visto em Polanyi, o Estado passou a atuar no século XIX com a 

finalidade de organizar, favorecer e promover os mercados, burocratizando as 

estruturas de modo a garantir seu funcionamento, sendo a intervenção estatal 

consequência do próprio movimento do Estado.  

A perspectiva de Polanyi aqui retomada vem para nos dar luzes à perspectiva 

de desenvolvimento que aqui passará a ser considerada.  

Na medida em que esse Estado se configura cada vez mais como um 

instrumento do Capitalismo, como propulsionador de uma liberdade econômica que 
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desarticula as estruturas sociais, desenham-se projetos de Desenvolvimento para 

serem implementados por esse mesmo Estado no qual essas contradições e 

implicações não só se fazem presentes, mas, também e, sobretudo, passam a 

dimensionar uma nova forma de compreensão do mundo.  

Ao se deparar com a discussão conceitual do desenvolvimento-

subdesenvolvimento, Celso Furtado pontuou que esta seria uma situação histórica 

particular que caracterizaria uma dependência econômica e cultural constante e, 

visivelmente, identificada. 

A dependência surgida e estabelecida no momento de constituição e 

desenvolvimento das nações capitalistas, que se configurava em obstáculo ao 

desenvolvimento econômico-social e o consequente desejo e anseio pela redução das 

disparidades sociais gerava uma situação de submissão da politica à estrutura 

econômica.37  

Diante deste quadro, as teorias desenvolvimentistas podem ser pensadas, 

sobremaneira a estabelecida por Celso Furtado, como a plataforma programática da 

revolução brasileira, isto é, de sua “construção como nação capaz de garantir direitos 

sociais básicos à totalidade de seus cidadãos”38, bem como o diagnóstico preciso das 

inconsistências e incoerências dos projetos econômicos presentes no Brasil e, para 

na América Latina.  

Qualquer projeto ou plano econômico desenvolvido sob a perspectiva da 

perpetuação da estrutura do sistema, seria um projeto econômico que só contribuiria 

para a solidificação dos estigmas e divisões entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, ou ainda, entre o centro e a periferia do capitalismo 

 

                                                           
37 LINS, Luiza Cristina de Oliveira e MARIN, Solange Regina. Desenvolvimento político, econômico e 
social: o projeto de Celso Furtado para a nação brasileira. In Cadernos do Desenvolvimento. jan-jun 
2016, pp79-109.  

38 PAULA João Antônio de. Celso Furtado, desenvolvimento e transformação social In Celso Furtado 
e a dimensão cultural do desenvolvimento. 2013, p.26. 
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O subdesenvolvimento tem suas raízes numa conexão precisa, surgida 

em certas condições históricas, entre o processo interno de exploração 

e o processo externo de dependência. Quanto mais intenso o influxo 

de novos padrões de consumo, mais concentrada terá que ser a renda. 

Portanto, se aumenta a dependência externa, também terá que 

aumentar a taxa interna de exploração. Mais ainda: a elevação da taxa 

de crescimento tende a acarretar agravação tanto da dependência 

externa como da exploração interna. Assim, as taxas mais altas de 

crescimento, longe de reduzir o subdesenvolvimento, tendem a agravá-

lo, no sentido de que tendem a aumentar as desigualdades sociais.39 

 

Certos, a partir dos inúmeros conceitos estudados, de que o crescimento 

econômico, desarticulado da sociedade e geridos pelas mãos dos empresários 

privados, não determinava, necessariamente, o desenvolvimento de um país, Furtado 

estabeleceu em sua teoria que tal processo só poderia ser resultante de 

transformações estruturais profundas. Somente estas transformações, observadas 

em seu conjunto, permitiriam ao conjunto da sociedade ser protagonista de sua 

própria história.  

Comentadores se encaminham para afirmar que a obra de Celso Furtado é 

marcada pela compreensão e o enfrentamento do subdesenvolvimento, logo após a 

Guerra Fria e no exato momento em que o capitalismo efetivamente se mundializava, 

a partir de novas demarcações conceituais e estruturais sobre o modelo e as 

dinâmicas econômicas nacionais.  

Na época da construção de sua teoria, a realidade brasileira, imersa em uma 

Ditadura Militar e falseada socialmente com os ganhos do “Milagre Econômico”, 

precisava ser pensada com altivez e autonomia, sem acanhamentos ou restrições 

auto impostas, como ele mesmo gosta de afirmar:  

 

                                                           
39 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 1974, p. 94. 
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O desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada menos do que 

mudar o curso da civilização, deslocar o seu eixo da lógica dos meios 

a serviço da acumulação num curto horizonte de tempo para uma 

lógica dos fins em função do bem-estar social, do exercício da 

liberdade e da cooperação entre os povos. [...] O principal objetivo da 

ação social deixaria de ser a reprodução dos padrões de consumo das 

minorias abastadas para ser a satisfação das necessidades 

fundamentais do conjunto da população e a educação concebida como 

desenvolvimento de potencialidades humanas nos planos ético, 

artístico e da ação solidária. [...] A partir dessas ideias é possível 

desenhar o modelo de desenvolvimento a ser progressivamente 

implantado no próximo século. [...] Os objetivos estratégicos são claros: 

a) preservar o patrimônio natural, cuja dilapidação atualmente em 

curso conduzirá inexoravelmente ao declínio e ao colapso da nossa 

civilização e b) liberar a criatividade da lógica dos meios (acumulação 

econômica e poder militar) a fim de que ela possa servir ao pleno 

desenvolvimento de seres humanos concebidos como um fim, 

portadores de valores inalienáveis.40 

 

Como se observa, Celso Furtado estabeleceu alguns caminhos para superação 

do subdesenvolvimento. Dentre as metas estratégicas que deveriam ser consideradas 

para um projeto de desenvolvimento que, para ser efetivado, demandaria o auxílio de 

as sociedades. 

Seria necessário, primeiramente, compreender a dinâmica estabelecida entre 

os direitos e deveres do cidadão, inseridos em uma realidade política do país e do 

mundo, assim como os motivos e processos das mudanças históricas. 

Se pudessem ser resumidas, as grandes estratégias para o desenvolvimento 

consistiriam em: “[...] preservar o patrimônio natural e liberar a criatividade da lógica 

dos meios para que ela possa servir ao pleno desenvolvimento de seres humanos, 

                                                           
40 FURTADO, Celso. O capitalismo global. p. 65-66, 68 
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portadores de valores inalienáveis”41, libertando-se, dessa forma, dos padrões e 

estigmas dos países desenvolvidos. 42 

Esse exercício reflexivo – que se apresenta também como lógico estrutural-, a 

admissão e compreensão das características internas do contexto subdesenvolvido, 

seriam os primeiros passos no caminho da superação do subdesenvolvimento.  

 

O desenvolvimento, como ensina Celso Furtado, é um fenômeno 

eminentemente histórico, ou seja, cada sociedade enfrenta problemas 

específicos, para os quais não há uma única política ou modelo. O 

subdesenvolvimento não é uma etapa pela qual os países 

desenvolvidos tenham necessariamente passado, mas é um processo 

histórico autônomo, funcional ao centro do sistema e com relações de 

classe específicas, interna e externamente. De acordo ainda com 

Celso Furtado, o subdesenvolvimento, no fundo, é um fenômeno de 

dominação, portanto de natureza cultural e política, não apenas 

econômica. O subdesenvolvimento é um fenômeno derivado e 

alimentador de relações de poder desiguais. 43 

 

Nesse diapasão, então, não se pode pensar uma teoria de desenvolvimento 

na qual não se demonstre a necessidade do país se desviar da mera quantificação do 

crescimento e de se pensar em políticas qualitativas, que contemplem aspectos 

                                                           
41 FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida., 1992, p. 78 

42 “Furtado (1983) acreditava que se deve ter clareza que o desenvolvimento engloba o aumento do 
nível material de acordo com o que é definido por uma dada sociedade, considerando escalas de 
valores que representam a estabilização de suas forças preponderantes. Esperar que o 
desenvolvimento seja estabelecido como um fato em si mesmo, de validez universal, denota o mesmo 
que conferir a uma escala de valores definida a mesma significação para todas as sociedades.” LINS, 
Luiza Cristina de Oliveira e MARIN, Solange Regina.  Desenvolvimento político, econômico e social: o 
projeto de Celso Furtado para a nação brasileira. In Cadernos do Desenvolvimento., pp79-109, jan-
jun 2016.  

43 BERCOVICI, Gilberto e OCTAVIANI, Alessandro. Direito e subdesenvolvimento: o desafio furtadiano. 
In Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. AGUIAR, Rosa Freire d’Aguiar (Org) 
2013 



48 

 

sociais e que tenham como resultado o desenvolvimento das sociedades conjugado 

com melhorias na qualidade de vida das pessoas. 

Sintetizando a trajetória da reflexão sobre o Brasil, sob o prisma do 

desenvolvimento, Bercovici e Octaviani assim se pronunciam: 

A análise do caso brasileiro demonstra que o processo de 

desenvolvimento funda-se em decisões políticas, ou seja, o processo 

de transformação da economia capitalista no Brasil teve e tem uma 

nítida e presente direção política.  

Essa política é conhecida como desenvolvimentismo, que, na definição 

de Ricardo Bielschowsky, é a ideologia de transformação da sociedade 

brasileira e de superação do subdesenvolvimento por meio da 

industrialização coordenada e planejada pelo Estado, que também 

deve definir a expansão dos vários setores econômicos e captar e 

orientar os recursos financeiros necessários para o financiamento do 

processo de desenvolvimento. Na formulação acabada de Celso 

Furtado, esse programa tem como premissa e objetivo a 

redemocratização dos recursos de poder – econômico, político e 

cultural –, tornando as massas atores centrais do processo, capazes 

de imprimir novas escolhas quanto aos valores substanciais que a 

sociedade há de implementar, integrados aos instrumentos técnicos de 

que dispõe. Assim, alcançar o desenvolvimento é simultaneamente 

reorientar o fluxo dos recursos, alargar a base dos que decidem sobre 

ele e transformar os fins a que a sociedade se orienta, capacitando-a 

a responder aos desafios mais urgentes da coletividade nacional e 

mundial. 44 

 

Caberia, portanto, para ser condizente com o pensamento furtadiano, 

reconstruir a organização do sistema econômico aliada à distinção das necessidades 

sociais. Essa reconstrução não encontraria alcance se não fosse amparada por um 

real e consistente governo representativo e democrático na qual a participação 

                                                           
44 BERCOVICI, Gilberto e OCTAVIANI, Alessandro. Direito e subdesenvolvimento: o desafio furtadiano. 
in Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. 2013. 



49 

 

popular não fosse simplesmente um pressuposto, mas se moldasse e concretizasse 

por meio de atividades constantes.  

Entre as estratégias de desenvolvimento, constituintes das agendas 

nacionais, deveria ser contemplado um processo que repensasse os padrões de 

distribuição da renda e redução das disparidades regionais, orientados e dirigidos para 

uma atuação política que compreendesse um conceito de desenvolvimento orientado 

para o social via reformas políticas determinadas a partir de um projeto de 

desenvolvimento social. 

Essa é uma norma impositiva ao Estado que queria ser desenvolvido. Quando 

isto não acontece, o próprio conceito e a teoria do desenvolvimento se perdem. Em 

uma crítica contundente, retratada simbolicamente por Francisco de Oliveira como um 

Ornitorrinco, pode-se realizar um diagnóstico das ações do Estado que fazem com 

que o processo de desenvolvimento ainda não tenha ocorrido.  

O ornitorrinco é isso: não há possibilidade de permanecer como 

subdesenvolvido e aproveitar as brechas que a Segunda Revolução 

Industrial propiciava: não há possibilidade avançar, no sentido da 

acumulação digital-molecular: as bases internas da acumulação são 

insuficientes, estão aquém das necessidades para uma ruptura desse 

porte. Restam apenas as “acumulações primitivas”, tais como as 

privatização propiciaram: mas agora com o domínio do capital 

financeiro, elas são apenas transferências de patrimônio, não são, 

propriamente falando, “acumulação”. O ornitorrinco está condenado a 

submeter tudo à voragem da financeirização, uma espécie de ‘buraco 

negro’: agora será a previdência social, mas isso o privará exatamente 

de redistribuir a renda e criar um novo mercado que sentaria as bases 

para a acumulação digital-molecular. O ornitorrinco capitalista é uma 

acumulação truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão.45 

Desta forma, o empenho primordial de uma política de desenvolvimento 

estaria em distinguir as autênticas questões e necessidades sociais e buscar 

                                                           
45 OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista: o Ornitorrinco..p.150 
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promover a sua resolução, além de colocar em prática o a busca pelo crescimento por 

meio do fortalecimento do mercado interno. 

Mudança tal que poderia ser realizada por meio da proposição de uma agenda 

estratégica capaz de estabelecer em uma dinâmica própria, apartada dos parâmetros 

objetivados do processo de crescimento econômico, metas e objetivos para o Estado. 

Cabe, então, de maneira especifica pensar como o Estado, moldado aos parâmetros 

do capitalismo, se estrutura para ser um Estado Desenvolvimentista que se 

materializa por meio de seus planos de desenvolvimento.  

 

2.2. Estado e a promoção das políticas de desenvolvimento 

 

Como se viu, o Estado é absolutamente necessário à dinâmica do capital, 

desdobra seus aparatos em múltiplos órgãos e instituições, condensando, pois, a 

forma política46 do capitalismo, ele também se materializa junto a outras relações 

sociais, que em geral lhe são imediatas, acessórias ou relativamente autônomas – 

embora, no limite, possam lhe ser contraditórias e até francamente opostas. 

Assim, no capitalismo, a forma política estatal é imediatamente acompanhada 

da forma jurídica, a tal ponto que se dá, nesse caso, além da derivação de uma forma 

social comum, a forma-valor, uma conformação – ou, do mesmo modo, uma 

consubstanciação ou uma derivação secundária recíproca –, institucionalizando suas 

formas conjuntamente, na materialização da forma política estatal, há uma pluralidade 

de instituições que lhe são imediatas e uma pluralidade de instituições sociais que lhe 

são próximas ou distantes, no complexo de relações sociais capitalistas. Daí que, por 

instituições políticas, podem ser identificadas tanto aquelas internas ao Estado quanto 

                                                           
46 Vale mais uma vez esclarecer que a materialização da forma política se dá em instituições políticas. 
Por exemplo, ao se dizer que o Estado concentra o monopólio da violência, depreende-se, então, a 
existência de órgãos de forças armadas. A forma política estatal capitalista, em sua constituição social, 
apresenta-se numa rede de relações que instaura e porta um aparato militar, que concentra a 
repressão. Vide MASCARO, Alysson. Obra citada.  
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aquelas que lhe sejam correlatas, gravitando também no eixo político da reprodução 

social. 

O Estado é o principal formulador de políticas de desenvolvimento quando, 

em sua forma de atuação e organização jurídica, introduz a dimensão política no 

cálculo econômico.47 

Na teoria clássica da cidadania48, encontramos, ainda, a caracterização da 

cidadania democrática, construída a partir do modelo pautado em três formas de 

cidadania: a civil, que se refere a liberdade pessoal e aos direitos individuais, a política, 

que se refere à participação política e à representação democrática e a social, 

vinculada à intervenção do Estado na redução das desigualdades econômicas e 

promoção da justiça social.  

O Estado contemporâneo, desenvolvimentista, passou a incorporar 

estratégias para sua consolidação que implicam em uma nova modulação estrutural, 

mas, pontualmente sistêmica em relação aos grandes temas. .  

Nossa proposição é a de compreender o movimento deste Estado frente à 

Ciência, Tecnologia e Inovação, sobretudo por meio de sua atuação como planejador 

de desenvolvimento.  

Estabelecido que o elemento essencial para a conformação das teorias de 

desenvolvimento e concretização dos objetivos específicos de um Estado- que se 

reconhece como um agente do processo capitalista, mas que se inflama como um 

                                                           
47 BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do 
Estado. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). In: Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito 
jurídico. 2006.  

48 The modern concept of citizenship – a recent concept historically – implies the existence of a civil or 
political community, a set of rights and obligations ascribed to citizens by virtue of their membership in 
that community, and an ethic of participation and solidarity needed to sustain it. Most traditional accounts 
of citizenship begin with the assertion of basic civil, political and social rights of individuals and note the 
way in which the modern concept as inherently egalitarian, took on a universal appeal with the 
development of the liberal tradition which is often understood as synonymous with modernity.”  PETER, 
M. A. Citizenship in the Age of Globalization. In Globalstaff. Gobal-e, Volume 1, Number 3, Feb/ 2008. 
Disponível em <http://global-ejournal.org/2008/02/15/peters/>. Acesso em Nov/2013. 
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agente de desarticulação destas estruturas-, precisamos repensar as formas de 

interação deste com a sociedade.  

Vale lembrar, como ressaltam Bercovici e Octaviani 49, que:  

A capacidade de determinação que a política pode ter sobre a 

economia pode ser evidenciada até mesmo nas políticas de ajuste 

estrutural ortodoxo, como a liberalização de mercados e a privatização 

de empresas estatais. A adoção desse tipo de medida não confi gura 

uma racionalização da política econômica ou uma adoção de 

fundamentos teóricos rigorosamente científi cos, portanto “neutros” ou 

“técnicos”, mas a implementação de uma decisão de natureza político-

ideológica, que conseguiu prevalecer sobre outras concepções 

também políticas. O funcionamento do sistema econômico, resultado 

de concretas manifestações da luta de classes, é estruturado pela 

vontade política que cria determinadas normas jurídicas que 

asseguram a atuação do Estado e do setor privado em determinada 

direção, com características definidas ou dentro de certos limites. Não 

por acaso, o mercado não é apenas uma instituição econômica, mas 

também uma instituição jurídica. 

 

Ou seja, como já se viu, ao mesmo tempo em que estabelece um parâmetro 

desenvolvimentista no artigo 218 da CF para a Inovação, Ciência e Tecnologia, o 

Estado vive a contradição de manter-se como protetor e condutor do Mercado Interno 

como estabelece o artigo 219.  

Isso ocorrerá, dentre outras formas, pelo estabelecimento de uma dinâmica 

de um Estado planejador que se insere na sociedade, na contrapartida do movimento 

de uma Sociedade de Mercado, por meio de políticas nacionais de desenvolvimento 

e de políticas públicas. Como nos lembra Comparato:  

 

                                                           
49 BERCOVICI, Gilberto e OCTAVIANI, Alessandro. Direito e subdesenvolvimento: o desafio furtadiano. 
in Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. 2013. 
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O Estado contemporâneo, então, diante desta percepção passou a 

planejar suas atitudes no sentido de não agir simplesmente como 

alguém que deve estabelecer um rol de direitos, mas sim como o de 

construtor de uma base valorativa e principiológica que pudesse 

justificar e encaminhar as discussões jurídico-políticas nacionais. E, 

assim, é que veremos se consolidar a partir da década de 1950, e 

particularmente a partir do processo de redemocratização, as políticas 

públicas como instrumentos jurídicos para a efetivação e concretização 

de direitos.50 

 

Umas das formas de concretização desta nova dimensão é o estabelecimento 

de políticas desenvolvimentistas vinculadas à emancipação das sociedades – como 

são as de inovação – vez que assim poderão ou resistir à dinâmica do “Moinho 

Satânico” ou, inserido nele, construir bases para uma nova articulação na qual esses 

temas se desdobrem.  

Como nos lembra Bercovici51:  

O próprio fundamento das políticas públicas é a necessidade 

concretização de direitos por meio de prestações positivas do Estado, 

sendo o desenvolvimento nacional a principal política pública, 

                                                           
50 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. 
Revista de informação legislativa, v. 138, 1997. Disponível 
em:<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/364/r138-04.pdf>. Acesso jun.2016. Ainda 
nesse sentido, vale lembrar que “A concretização das políticas públicas é tarefa complexa, que 
demanda a intervenção racional do Estado, em um conjunto de ações que envolvem, além da escolha 
de prioridades, a implementação de medidas legislativas, administrativas e financeiras. O processo de 
elaboração de uma política pública deve ser equacionado, pois, levando-se em conta os ditames 
constitucionais, os compromissos assumidos internacionalmente e os espaços deixados à 
discricionariedade do administrador, envolvendo diferentes etapas: planejamento, fixação de objetivos, 
escolha dos meios adequados, definição dos métodos de ação e destinação de recursos. Ocorre que, 
diferentemente de outros institutos jurídicos, as políticas públicas não se encaixam em categorias 
tradicionais do direito, pois não constituem um ato isolado (como um contrato, por exemplo), mas 
podem ser decompostas numa série de atos de natureza heterogênea (Lopes, 1998, p. 131-132). Não 
é por acaso que se diz que a expressão jurídica de uma política pública pode assumir diferentes formas: 
leis, atos administrativos, decretos etc. (Bucci, 2002, p. 257 e ss). A peculiaridade desse conjunto de 
atos é o fato de estarem unidos por um objetivo comum, delineando um programa a ser executado em 
longo prazo (Comparato, 1999, p. 306).” DUARTE, Clarice Seixas. A educação como um direito 
fundamental de natureza social. In Educaçao & Sociedade. Campinas, p. 691-713, out. 2007. 

51 BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do 
Estado. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). In: Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito 
jurídico. 2006.  
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conformando e harmonizando todas as demais. O desenvolvimento 

econômico e social, com a eliminação das desigualdades, pode ser 

considerado como a síntese dos objetivos históricos nacionais. [...] 

O subdesenvolvimento exige uma política nacional de 

desenvolvimento planejada e de longo prazo, abrangendo todos os 

setores da vida social. No desenvolvimento brasileiro, o papel do 

planejamento foi fundamento. O Estado desenvolvimentista brasileiro 

se impôs como tarefa a coordenação, dinamização e reorientação das 

transformações econômicas e sociais.  

 

Como trabalhado anteriormente, a superação do subdesenvolvimento requer 

uma reedificação organizacional por meio de uma ação planejada do Estado, Isso 

ocorrerá via admissão de políticas e precauções adequadas pelos países 

dependentes de ações e direitos que sejam capazes de promover o dinamismo e 

impulsionar o sistema econômico. 

Ao se estabelecer a necessidade de uma modificação do sentido estabelecido 

para as nações, Celso Furtado propôs a alteração da lógica de promoção da 

acumulação, rumo a uma lógica das atuações em benefício do bem-estar social, da 

liberdade e da colaboração entre as sociedades. 

Essa forma de entendimento só vigeria sob o aspecto de construção de planos 

de ação que resultassem em melhorias nas condições de vida das pessoas, devendo, 

desta forma, ser estabelecida uma agenda prioritária para atuação política. Em tal 

agenda, o conceito de desenvolvimento que deveria ser a base de todas as reflexões 

seria aquele que propusesse temas e questões referentes ao desenvolvimento social 

como basilar para o desenvolvimento econômico52.  

                                                           
52 “Assim, o projeto de desenvolvimento econômico proposto por Celso Furtado é, de fato, sempre foi, 
o programa da revolução social brasileira, atualizada a cada conjuntura pelas demandas cambiantes 
da realidade brasileira e mundial, que é, no essencial, incompatível com a dominação burguesa por 
estar comprometida com a solidariedade, com a cooperação, com o compartilhamento, onde os 
sujeitos, os protagonistas do processo de desenvolvimento são as classes populares, as maiorias nas 
suas lutas contra todas as formas de opressão, pela “distribuição primária da renda”, pela construção 
da liberdade e da igualdade. É fato que Celso Furtado não foi marxista, o que não o impediu de construir 
a mais percuciente e original teoria sobre a formação econômica do Brasil e seu processo de 
desenvolvimento que fomos capazes de criar, visão que sendo efetivamente dialética permite diálogos 
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A teoria furtadiana se ampara em processos que pressupõe a interferência do 

Estado, para ordenar a economia e promover as condições favoráveis ao 

desenvolvimento, tanto econômico quanto social.  

Isso poderia ocorrer, por exemplo, por meio de modelagens de políticas e 

projetos nacionais que visassem o desenvolvimento econômico e social. 

Somente assim, pode-se pensar que os entraves ao desenvolvimento – 

sobretudo a superação das contradições intrínsecas ao sistema capitalista- seriam 

suplantados pela atuação coordenada do Estado na regulação da estrutura do sistema 

econômico. 

 A proposição de planos de desenvolvimento, de um planejamento estratégico 

para concretização desses objetivos, passa então a ser entendido como indispensável 

- tanto no que diz respeito a sua ação anticíclica quanto para a instituição da 

racionalidade pública - para o desenvolvimento. 53 

O Estado exerceria função essencial para a prática do projeto social — de sua 

atuação dependeria o desenvolvimento amplo, isto é, não apenas o crescimento 

econômico, mas a promoção das melhorias nas condições de vida da sociedade.54  

Vale destacar que essa tarefa, por si só, já se apresentava carregada de 

dificuldade. Plinio de Arruda Sampaio, em texto em homenagem a Furtado, nos 

lembra desta condição:  

No plano das políticas de Estado, a ausência de uma identidade 

nacional se manifesta na dificuldade de consolidar os fins e os meios 

que dão consistência aos centros internos de decisão. Furtado atribui 

um papel determinante à assimilação acrítica de doutrinas econômicas 

irradiadas das potências hegemônicas. Formuladas em função das 

                                                           
e compartilhamentos emancipatórios.”. PAULA, João Antônio de. Celso Furtado, desenvolvimento e 
transformação social. In Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. 2013, p.45. 

53 LINS, Luiza Cristina de Oliveira e MARIN, Solange Regina.  Desenvolvimento político, econômico e 
social: o projeto de Celso Furtado para a nação brasileira. In Cadernos do Desenvolvimento. jan-jun 
2016. 

54 FURTADO, Celso. Introdução ao desenvolvimento: enfoque histórico-estrutural., 2000 
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necessidades e dos interesses das potências hegemônicas, tais 

doutrinas ignoram as especificidades históricas da periferia. 

Transformadas em dogmas a serem religiosamente respeitados, as leis 

do mercado deixam as economias periféricas sem alternativa para 

definir o rumo do desenvolvimento. Colonialismo cultural e 

economicismo combinam-se, assim, inextrincavelmente para 

racionalizar políticas de Estado antagônicas aos interesses 

nacionais.55 

 

No nosso caso, escolhemos pensar sobre uma das propostas de superação 

do desenvolvimento estabelecida por Furtado: aquela em que a superação das 

desigualdades e do subdesenvolvimento se dá por meio da promoção da Ciência e 

Tecnologia e alteração estrutural e sistêmica dos nossos meios produtivos, sobretudo 

por meio da Inovação Tecnológica. Em nosso próximo subcapitulo, demonstraremos, 

por meio deste exemplo, como o Brasil delineou seu projeto de desenvolvimento 

nacional a partir deste tema.   

Para Ha-Joo-Chang as políticas de Indústria, Comércio e Tecnologia são 

importantes no processo de desenvolvimento econômico e seriam estas as diferenças 

que separam os países bem sucedidos (Países Agora Desenvolvidos – PADs) das 

nações em desenvolvimento econômico: 

 

O Estado tanto subsidiava a indústria quanto recorria a diversos 

programas de investimento público, sobretudo em infraestrutura, mas 

também na manufatura. Financiava a aquisição de tecnologia 

estrangeira, às vezes por meios legais, como o financiamento de 

viagens de estudo e treinamento, outras por meio ilegais, entre os 

quais figuravam o apoio à espionagem industrial, o contrabando de 

maquinários e o não-reconhecimento de patentes estrangeira. 

Incentivava-se o desenvolvimento da capacidade tecnológica interna 

mediante o apoio financeiro à pesquisa e desenvolvimento, à educação 

                                                           
55 SAMPAIO Jr, Plinio de Arruda. A atualidade da teoria do subdesenvolvimento de Celso Furtado. In 
Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. 2013 
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e treinamento. Também se tomaram medidas para aumentar o 

conhecimento das tecnologias avançadas (por exemplo, a criação de 

fábricas-modelo, a organização de exposições, a concessão de livre 

importação de manaria a empresa do setor privado). Ademais, alguns 

governos criaram mecanismos institucionais para facilitar a parceria 

público privada (por exemplo, joint ventures público-privadas e 

associações industriais intimamente ligadas ao Estado. É importante 

ressaltar que muitas dessas políticas são seriamente condenadas hoje 

em dia, ainda que os acordos bilaterais ou multilaterais não as tenham 

declarado explicitamente ilegais. 

Uma vez atingida a fronteira tecnológica PAD´s recorreram a uma série 

de medidas para ficar à frente dos competidores reais ou potenciais. 

[...] A Grã Bretanha tomou providencias para impedir a transferência de 

tecnologia para os concorrentes potenciais (por exemplo, o controle da 

migração da mão de obra especializada ou da exportação de 

maquinaria) e pressionou os países menos desenvolvidos para que 

abrissem seus mercados.56 

 

Pensar e repensar nossas opções e caminhos para o desenvolvimento 

reafirma quão imperiosa e urgente é essa tarefa de proposição de projetos de 

desenvolvimento, como nos lembra Francisco de Oliveira, e quais seriam as saídas 

para “destruncar” nosso processo de desenvolvimento:  

Hoje, o ornitorrinco perdeu a capacidade de escolha, de seleção, e por 

isso é uma evolução truncada: como sugere a literatura da economia 

da tecnologia, o progresso técnico é incremental; tal literatura é 

evolucionista, neoschumpeteriana. Sendo incremental, ele depende 

fundamental da acumulação científico-tecnologica anterior. Enquanto 

o progresso técnico da Segunda Revolução Industrial permitia saltar à 

frente, operando por rupturas sem previa acumulação técnico-

científica, por se tratar de conhecimento difuso e universal, o novo 

conhecimento técnico-científico está trancado nas patentes, e não está 

disponível nas prateleiras do supermercado das inovações. E ele é 

descartável, efêmero, como sugere Derrida. Essa combinação de 

                                                           
56 CHANG, Ha- Joon. Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva 
histórica. 2004, p. 36-37 
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descartabilidade, efemeridade e progresso incremental corta o passo 

às economias e sociedades que permanecem no rastro do 

conhecimento técnico-científico.57 

 

Uma saída, sem dúvida, é a assunção pelo Estado em seu projeto politico 

maior, explicitado na Constituição Federal, de caminhos claros e precisos para o 

cumprimento da agenda de desenvolvimento nacional.  

Já foi demonstrado que esse caminho e direcionamento está presente e 

estabelecido no bojo do artigo 3º da CF, com reflexos em momentos cruciais como o 

delineamento de toda a Ordem Econômica e Social do Estado.  

Em virtude da escolha no nosso tema, trabalharemos aqui com a ideia de 

desenvolvimento social e econômico a partir da dimensão Ciência e Tecnologia. 

Nosso primeiro passo será o de apresentar o balizamento constitucional da questão, 

a fim de determinar o escopo e os entremeios da análise posterior.  

 

2.3. Direito e Desenvolvimento: modelagem jurídica da Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

 

Com a Constituição de 1988, o Estado assumiu a disciplina das atividades 

econômicas no sentido de orientar os agentes privados, que, por sua vez, são 

coparticipantes da política econômica nacional, seja atuando diretamente no mercado, 

negociando salários, comprando e vendendo, ou mesmo cobrando ou pagando preços 

das mercadorias, ou seja, atuando de maneira precisa como regulador e planejador 

da política econômica do país, bem como o principal agente econômico, atuando 

sobre e no domínio econômico.  

                                                           
57 OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista: o Ornitorrinco. 2003.p.138 
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Além disto, a questão do poder econômico é trazida pela nossa Constituição 

de 1988, que pode ser classificada como uma Constituição Econômica, ou seja, a 

Constituição Econômica é a Constituição política estatal aplicada às relações 

econômicas. 

Não é mais possível pensar uma Constituição Econômica que fosse parte 

integrante do projeto jurídico nacional, e não um “apêndice involuntário” não autônoma 

ou estanque da Constituição. 

Como nos lembra Gilberto Bercovici58, as Constituições Econômicas 

caracterizam-se pela presença do econômico no texto constitucional, integrado na 

ideologia constitucional. E isso se deve à presença do econômico no texto 

constitucional e da ideologia constitucionalmente adotada que se elaboraria a política 

econômica do Estado. Ora, aquele que é constitucionalmente instituído para a 

elaboração da política econômica, torna-se também o garantidor do plano de 

desenvolvimento.  

Por isso se diz que para uma Constituição não se admite o caráter meramente 

declaratório e estático sob o risco de não se alcançar a efetividade sociológica 

conjugada à vigência jurídica tão necessárias a um Estado. 

O Estado, fenômeno de poder, distingue-se dos demais poderes da sociedade 

porque se valida em competências que são hauridas de normas jurídicas. O poder do 

Estado é o poder que as normas jurídicas lhe conferem. A ação estatal é 

necessariamente uma ação jurídica. Os atos do Estado são sempre atos jurídicos – 

do direito administrativo ou dos demais ramos do próprio direito público. Como se 

depreende, dentre outras, também da notória visão de Hans Kelsen, o juspositivismo 

considera por Estado o direito. 

A forma política estatal se estabelece definitivamente apenas quando a 

sociabilidade geral se torna jurídica. O Estado de direito assim o é, fundamentalmente, 

                                                           
58 BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do 
Estado. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). In: Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito 
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.  
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porque opera em conjunto com as relações sociais permeadas pelo direito. As 

categorias fundantes do direito passam a operar no Estado. 

A forma política é autônoma e conformadora da forma jurídica nos limites em 

que tal ação não afete a reprodução geral do capital. Do mesmo modo, o jurídico, ao 

conformar o político, não o faz a ponto de abolir a necessária intermediação estatal 

para a reprodução do capital. 

O Estado passa então a ser compreendido como Estado de Direito, fazendo 

instaurar um pleno regime de circulação das vontades políticas e dos atos de poder 

estatal a partir de procedimentos manipuláveis mediante as formas jurídicas. Ao 

mesmo tempo, o direito passa a ser instituído normativamente, garantido e sustentado 

pelo Estado. A criação imediata da quantidade do direito e da sua processualização 

torna-se estatal.  

Com o Estado de direito, as formas que se originam do direito privado – como 

a subjetividade jurídica – transbordam para o direito público, ao mesmo tempo em que 

o direito público captura a construção imediata do direito privado – processo judicial e 

legislativo e competências. 

Nesse processo, a construção da modelagem jurídica institucional passa a ser 

elemento estruturante do Estado e da Sociedade e, sobretudo, uma assunção da 

perspectiva do Desenvolvimento como previamente foi anunciada59.  

                                                           
59 “Legalismo Liberal: a relação entre direito e desenvolvimento:Este modelo, que vem da teoria do 
direito, liberal e norte-americana, nos é familiar. A questão fundamental que os primeiros teóricos de 
direito e desenvolvimento tiveram de enfrentar foi a relação entre este modelo, o conceito de 
desenvolvimento e os problemas do Terceiro Mundo. Como geralmente acontece, questões relativas 
aos fins e ao significado normativo não foram encaradas diretamente, mas suas respostas estavam 
implícitas em grande parte do trabalho sobre direito e desenvolvimento. Embora estes pressupostos 
raramente tenham aparecido explicitamente nas discussões, análises pontuais sobre determinadas 
questões e os assuntos discutidos permitem desvelar alguns dos pressupostos básicos empregados 
pelos acadêmicos. Presumiu-se que o desenvolvimento envolvesse um aumento na capacidade 
racional do Homem de controlar o mundo e, desta forma, também um aumento na habilidade de 
melhorar seu bem-estar material. Mas o “desenvolvimento” oferecia mais do que mais racionalidade e 
satisfação material; também prometia maior igualdade, mais liberdade, e uma participação mais 
completa na comunidade. Como um ideal, portanto, o “desenvolvimento” prometia uma vida mais rica, 
em todos os sentidos, para os povos do Terceiro Mundo. O “direito” era visto tanto como um elemento 
necessário ao “desenvolvimento” quanto como um instrumento útil para que se atingisse este objetivo. 
O “direito” era, portanto, “poderoso,” e, como o desenvolvimento do direito fomentaria o 
desenvolvimento social e melhoraria as condições de bem-estar do Homem, também era “bom”. Direito 
implicava o governo impessoal por meio de normas universais que resultaria no tratamento abrangente 
e igualitário de todos os cidadãos. Conseqüentemente, o desenvolvimento das instituições jurídicas era 
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E, neste diapasão é que nos deparamos com o diálogo constitucional entre o 

Direito e a Ciência e Tecnologia em nosso país. A Constituição de 1988 também 

inovou em relação às constituições anteriores por reconhecer de maneira mais 

enfática a importância da ciência e tecnologia. Esta previsão constitucional está 

inserida no contexto da garantia da expansão das forças produtivas e do acesso ao 

conhecimento para as futuras gerações.  

Presente em praticamente todo o texto constitucional, Ciência, Tecnologia e 

Inovação se desdobram em uma série de direitos e diretrizes que estão explicitados 

no corpo do texto constitucional. Por isso mesmo, toda e qualquer revisão conceitual 

implica em uma análise teleológica e estrutural da própria Constituição Federal.60 De 

acordo com o disposto no artigo 218 da Constituição de 1988, o papel do Estado na 

ciência e tecnologia é prioritário, enfatizando a necessidade de um planejamento 

                                                           
considerado um meio de aumentar a igualdade e a participação. O direito era reputado uma técnica de 
repressão de atividades governamentais arbitrárias e como meio de proteger a liberdade individual, 
garantindo uma maior responsabilidade por parte do governo. O desenvolvimento jurídico aumentaria 
a esfera de liberdade e, simultaneamente, garantiria que os governos agissem de acordo com a vontade 
de seus cidadãos. Além disso, o direito estava também associado a atividades instrumentais e 
racionais, cujo intuito era garantir um maior bem-estar material e outros objetivos relacionados ao 
desenvolvimento. Era considerado uma das ferramentas que poderiam ser usadas deliberadamente 
por projetistas que buscassem melhorar o bem estar dos seres humanos. Quanto maior sua efetividade, 
maiores os poderes dos autores dos projetos.”2. TRUBEK, David M.; GALANTER, Marc. Acadêmicos 
auto-alienados: reflexões sobre a crise norte-americana da disciplina "Direito e Desenvolvimento" 
(1974). Revista Direito GV, 2007.  

60 Vale observar o texto da Emenda Constitucional nº 85 que, no intuito de atualizar o tratamento das 
atividades de ciência, tecnologia e inovação promoveu alteração em 7 artigos constitucionais, bem 
como inseriu dois novos artigos 219-A e 219-B. In verbis essas são as alterações da EC 85, exceto nos 
artigos 218 e 219 que serão reproduzidos no texto:  
“Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 23. [...] 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação; [...]." (NR) 
Art. 24. [...] 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
[...] (NR) 
Art. 167. [...] 
§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação 
para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o 
objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder 
Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo." (NR) 
Art. 200. [...] 
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; 
[...] (NR) 
Art. 213. [...] 
§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por 
Universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio 
financeiro do Poder Público." (NR) Brasília, em 26 de fevereiro de 2015.” 
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científico e tecnológico. A política científica e tecnológica está vinculada à política de 

desenvolvimento.  

O que a Constituição de 1988 efetivou foi a plena incorporação da Ciência e 

da Tecnologia ao processo de superação do subdesenvolvimento e de promoção de 

independência tecnológica.  

Para a compreensão, portanto da inserção de Ciência e Tecnologia no 

ordenamento jurídico brasileiro, inseriremos a discussão sob a égide da análise 

estrutural proposta pela Constituição Federal, ressaltando seus aspectos políticos e 

econômicos61.  

Ciência e a Tecnologia se inserem no texto constitucional, de forma legitima 

e clara, por meio dos artigos 218 e 219 de seu texto. Nossa guia será a compreensão 

desta inserção não só do ponto de vista de seu desenho geral, mas, sobretudo, como 

guia para uma compreensão do próprio Estado.  

Os artigos 218 e 219, novamente citados aqui in verbis, nos apresentam:  

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. 

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário 

do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia 

e inovação.  

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução 

dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional. 

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de 

ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às 

atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem 

meios e condições especiais de trabalho. 

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 

criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de 

                                                           
61 Não se trata aqui de empreender uma análise nos moldes do Direito Econômico, que, conforme 
estabelece Fabio Konder Comparato se estabelece como “uma disciplina normativa da ação estatal 
sobre as estruturas do sistema econômico” e capaz de “traduzir normativamente os instrumentos da 
política econômica do Estado” como opção metodológica, mas sim como horizonte interpretativo, vez 
que nosso objetivo aqui é contextualizado da modelagem jurídica. Ver COMPARATO, Fabio Konder. O 
indispensável direito econômico. In Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. 1978, pp 453-472.  
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seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que 

assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos 

econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua 

receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 

científica e tecnológica. 

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput , estimulará a 

articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas 

de governo.  

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições 

públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das 

atividades previstas no caput.  

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado 

de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-

estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei 

federal. 

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da 

inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, 

a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais 

ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes 

e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.   

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com 

entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos 

especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de 

pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, 

mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente 

beneficiário, na forma da lei. 

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) 

será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos 

quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação. 

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.  

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão 

concorrentemente sobre suas peculiaridades. 

 

Como se depreende, esses artigos articulam ao menos três grandes diretrizes 

constitucionais para a Ciência e Tecnologia.  
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A primeira dela diz respeito ao fato de que o Estado deverá ser o promotor e 

desenvolvedor da Ciência e Tecnologia em âmbito nacional, indicando, inclusive, os 

caminhos da pesquisa e da capacitação tecnológica para isso.  A segunda, ainda bem 

referendada, os objetivos e diretrizes que orientam a prática, o desenvolvimento e 

articulação da ciência e tecnologia no país, notadamente elencadas nos incisos do 

artigo. E a terceira conclusão geral a da proteção e o incentivo dados ao mercado 

interno pela Constituição Federal62  

A Constituição Federal deu especial destaque ao papel da ciência e tecnologia 

e a finalidade do conhecimento na sociedade contemporânea para a consecução dos 

objetivos constitucionais específicos explicitados nos artigos 218 e 219.  

Como apresentamos, o padrão científico de um determinado país, sua relação 

com o conceito de ciência, sua dependência tecnológica e seu pioneirismo nos 

processos produtivos, dentre outros, são fatores decisivos para o estabelecimento do 

referencial de desenvolvimento socioeconômico de uma país.  

Há muito tempo a mera constatação e análise da acumulação de capital, pura 

e simplesmente, não se apresentam como referenciais seguros para mensurar o 

desenvolvimento de um país, sendo necessário compreender também a relação de 

um país com seus saberes e conhecimentos técnicos.  

Mais do que isso: quando se trata de ciência e tecnologia é preciso também 

mensurar como a sociedade integraliza, internaliza esses saberes, como se apropria 

de seu uso e como estrutura e organiza suas ações em função deles e para o 

desenvolvimento deles. As formas, os métodos e o savoir faire dos processos de 

produção, desenvolvimento e acumulação de tecnologia é um dos itens essenciais 

para a diferenciação de nações desenvolvidas frente às subdesenvolvidas.  

                                                           
62 A proteção ao Mercado interno tem diferentes e consequentes dimensionamentos. No capítulo 3 
tentamos dimensioná-la a partir da indicação da própria constituição do capitalismo e do Estado como 
uma Economia e uma Sociedade de Mercados, utilizando como referencial a análise do sociólogo Karl 
Polanyi.  
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A CF inaugura uma discussão63, ao prever constitucionalmente os parâmetros 

da C&T, sobre o entendimento do objetivo constitucional para o desenvolvimento 

nacional. O pronto estabelecimento do papel que uma sociedade estabelece para 

essa fundamental relação -e por consequência seu desafio tecnológico próprio bem 

como o papel internacional que assumirá como sujeito ou objeto- é item essencial na 

discussão de pleno desenvolvimento nacional.  

Parece-nos que a opção constitucional foi a de colocar a C&T no centro da 

discussão dos projetos de desenvolvimento nacional. Entretanto, em sua análise mais 

pormenorizada não resta claro se essa opção vem a compreender o Brasil como um 

consumidor de tecnologia (importador usuário) ou seu produtor (com todos os 

processos de inovação sendo garantidos).  

A leitura constitucional realizada nos faz lembrar que este escorço não pode 

ser apartado de sua dimensão histórica. Toda Constituição é fruto de um processo de 

incorporação, rechaçamento, aproximação e exclusão dos esforços e contradições 

sociais e econômicas de uma determinada sociedade, notadamente daquelas 

inseridas no modelo de produção capitalista.  

Por isso mesmo, o texto constitucional de 1988 deve ser lido e refletido a partir 

de suas mais tenras dimensões e compreendido como texto que lança as bases de 

“um projeto nacional de desenvolvimento”, tendo-se por pressuposto que, como 

Constituição Dirigente, esta base tem por finalidade alterar um status quo identificado, 

a forma vigente, de modo a transformar suas estruturas, fazendo isso por meio da 

positivação de ações, projetos, “tarefas e políticas a serem realizadas no domínio 

econômico e social para atingir certos objetivos”64.  

Portanto, é possível identificar que em nossa ordem econômica, onde está 

inserida a disposição constitucional sobre Ciência e Tecnologia, existe um programa, 

um direcionamento, um dirigismo constitucional no que diz respeito ao tema. 

                                                           
63 Assim é o entendimento, por exemplo, de Eros Grau quando aborda a questão da Ciência e 
Tecnologia. GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988. 2008. 

64 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. 2005, p. 33.  
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Objetivamente, e admitindo-se a vertente de modificação constitucional, C & T 

apresentam-se como um programa ligado à defesa de projeto modificador da 

realidade social e econômica dos brasileiros, com força e substrato jurídico suficientes 

para estimular, orientar e acompanhar a mudança social necessária, com o descritivo 

de um programa de alteração da sociedade, conforme interpreta Gilberto Bercovici.65 

Corrobora esse entendimento Alessandro Octaviani66 que apresenta essa 

proposta de interpretação constitucional como sendo capaz de esclarecer:  

“[...] a (i) origem social e teórica dos textos normativos, (ii) sua sistematização 

para decibilidade por parte da jurisprudência ou doutrina, (iii) sua capacidade 

de penetração em outros campos ou sistemas sociais (por meio dos 

investimentos realizados) e, (iv) quais as possibilidades abertas de lutas 

sociais e as formas institucionais que elas podem tomar, são elementos 

capazes de forçar os limites do positivismo legalista e da análise econômica 

do direito, obrigando-os a revelarem os interesses que ocultam, ao não 

terem a capacidade de dar conta de diversos aspectos da realidade jurídica.” 

67 (grifo nosso) 

 

Nessa perspectiva de interpretação constitucional, o Estado transforma-se no 

principal promotor do desenvolvimento nacional, como afirma Bercovici, sendo o 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico resultante da capacidade do 

Estado em se organizar e se planejar para uma atuação constante no e sobre o 

domínio econômico com vistas a promover, dentre outras coisas e prioritariamente, a 

solução dos graves problemas sociais do país.  

A análise constitucional encaminhada nestes parâmetros nos orienta a 

considerar, desta forma, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

ou do Estado Brasileiro constitucionalmente estabelecido, como guias e diretrizes 

                                                           
65 Ibidem, p. 35.  

66 OCTAVIANI, Alessandro Serafim O Ordenamento da inovação tecnológica: a economia política 
da forma jurídica., 2008.  

67 Ibidem, p. 03.  
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obrigatórias para a consecução e implantação de políticas de Estado, sendo seu 

“garantidor fiel” de juridicidade e de emancipação social de uma sociedade.  

Assim, objetivos dispostos no artigo 3º da CF como garantia ao 

desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e da marginalização, redução das 

desigualdades regionais e nacionais, dentre outros, tornam-se elementos 

direcionadores de toda e qualquer ação e estruturação constitucional. Portanto, se 

objetivos gerais são, devem estar traduzidos em todas as partes, como nos artigos 

218 e 219. Esse é o nosso parâmetro e opção interpretativa.  

Octaviani propõe, inicialmente, que os artigos 218 e 219 inseridos na 

Constituição Federal dirigente “determinam a endogeneização da tecnologia e a 

homogeneização social, compondo o quadro de internalização dos centros decisórios 

que deve orientar toda regulação”.68 

Desde o caput (Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o 

desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e 

a inovação)) a CF estabelece o protagonismo do Estado em relação ao 

desenvolvimento da ciência e tecnologia.  

Esse protagonismo, em uma interpretação estrutural, pode ser comprovado 

pela análise hermenêutica literal: os verbos associados como mandantes são fortes e 

diretivos, a saber, promover e incentivar. Não obstante isso,há um direcionamento 

também do objeto: o Estado é o responsável pelo desenvolvimento científico, da 

pesquisa e da capacitação tecnológica. Em uma análise teleológica, esse objetivo de 

desenvolvimento refere-se, imediatamente, aos objetivos gerais desenhados no início 

do texto constitucional, no artigo 3º. 

Os parágrafos do artigo 218, assim, revelam algumas – é um rol 

exemplificativo e orientador e não taxativo – das formas de efetivação do caput.  

Retomando o escorço literal, podemos destacar os seguintes pontos:  

                                                           
68 OCTAVIANI, Alessandro Serafim. Recursos Genéticos e Desenvolvimento: os desafios 
furtadiano e gramsciano. 2013, p. 197 
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§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento 

prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, 

tecnologia e inovação.O parágrafo primeiro, assim, dispõe que cabe ao Estado 

deverá promover e incentivar o desenvolvimento, de maneira prioritária, da pesquisa 

científica. Desta forma, ações estruturantes como o desenvolvimento de políticas 

públicas e ações de infraestrutura como o desenho e implantação de instituições 

públicas de pesquisa são mais do que liberalidades, mas imposições para o Estado.  

Deve-se, vez que o caráter é prioritário, incentivar a atuação da iniciativa 

privada desde que coadunadas com os mesmos interesses gerais estabelecidos.  

Por fim, resta destacar que este incentivo e promoção não tem o condão de 

neutralidade, muito menos carece de elemento orientador de eficácia. O final do texto 

constitucional explicitado no parágrafo primeiro diz que toda a ação deve ser orientada 

pelo bem público e para o progresso das ciências. Esse item, permitirá, por exemplo, 

realizarmos a nossa discussão do planejamento do Estado com vistas à promoção e 

incentivo da Inovação Tecnológica, dentro de uma estratégia de Desenvolvimento 

Nacional.  

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 

solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional. 

Complementarmente ao disposto no parágrafo anterior, que elencava as 

características gerais e orientadoras da pesquisa científica, a Constituição traz no 

parágrafo segundo uma distinção e proposição orientadores. 

Utilizando da terminologia e conceituação validadas à época (1988 )69, o texto 

apresenta uma diferenciação em relação à pesquisa: trata-se aqui da Pesquisa 

Tecnológica. A pesquisa tecnológica, epistemologicamente, constitui-se como modelo 

                                                           
69 Vale lembrar que nosso pressuposto é que, observada em sua perspectiva material histórica, a 
Constituição dialoga com os pressupostos e contradições de seu tempo, com vistas à superação 
estrutural e das formas políticas e sociais para emancipação da sociedade.  
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de pesquisa que exige como produto o desenvolvimento, a crítica, a análise e/ou 

dimensionamento de alguma tecnologia70.  

E esta produção também terá finalidade expressa na constituição: solução dos 

problemas brasileiros (com uma perspectiva de nacionalismo estabelecido) e uma 

perspectiva mais objetiva como participante no desenvolvimento e, neste caso, 

evolução do sistema produtivo nacional. Cabe destacar, por fim, que o §2º retoma a 

diretriz proposta no artigo 3º ao reafirmar que o desenvolvimento deve ser pensado 

nos âmbitos nacionais e regionais.  

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de 

ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às 

atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem 

meios e condições especiais de trabalho. O §3º apresenta elementos para 

efetivação da dimensão do incentivo previsto no caput. Seu interesse geral é de 

estimular que as empresas privadas invistam na criação de tecnologia adequada ao 

país e que criem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado (aqui 

caberia pensar de um modo mais amplo na gama de trabalhadores, principalmente 

em virtude da Reforma Trabalhista que vem sendo promovida no Brasil) efetiva 

participação nos ganhos resultantes do aumento de produtividade do trabalho.  

Esse parágrafo tem uma dupla dimensão: considera e reconhece o papel 

primordial daqueles sujeitos vinculados ao desenvolvimento por meio de suas 

pesquisas e inovações, notadamente organizados nos sistemas privados, e, ao 

mesmo tempo, reconhece que é necessário mais do que incentivos globais às 

empresas, mas a construção de todo um sistema de suporte, participação e incentivo 

à inovação.  

                                                           
70 Bastos corrobora ao afirmar que a tecnologia é um modo de produção, o qual utiliza todos os 
instrumentos, invenções e artifícios e que, por isso, é também uma maneira de organizar e perpetuar 
as vinculações sociais no campo das forças produtivas. Dessa forma, a tecnologia é tempo, é espaço, 
custo e venda, pois não é apenas fabricada no recinto dos laboratórios e usinas, mas recriada pela 
maneira como for aplicada e metodologicamente organizada.” BASTOS, J. A .S. L. A. Educação e 
tecnologia (DIGIT). Apostila apresentada na disciplina de Filosofia e História da Educação Tecnológica 
no Mestrado em Tecnologia do PPGTE do CEFET-PR, 1998 apud SILVEIRA, Rosemari Monteiro 
Castilho Foggiatto; BAZZO, Walter. Ciência, tecnologia e suas relações sociais: a percepção de 
geradores de tecnologia e suas implicações na educação tecnológica. Ciênc. educ. (Bauru),  Bauru 
2009  



70 

 

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 

criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 

recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 

ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho. 

O parágrafo quarto aparece como um alerta, além de um elemento objetivo. 

Ele estabelece o caminho, legislativo, para implantação da política de ciência e 

tecnologia e seus derivados e necessários incentivos. Na realidade, pode-se imaginar 

que este parágrafo nos orienta no sentido de que deve ser evitado um modelo obsoleto 

de importação, com renúncia de desenvolvimento tecnológico e científico, somente 

em virtude de lucros e que promova mais exclusão e dependências.  

Pode-se dizer que estratégias não desenvolvimentistas serão consideradas 

como inconstitucionais.  O mesmo pode ser estabelecido para a legislação que elimine 

formas de proteção ao desenvolvimento tecnológico nacional, mesmo que, por 

hipótese, alegue-se que trata de medido de ampliação de acesso à sociedade. 

Este parágrafo tem o condão necessário de demonstrar que não é gratuita a 

opção de incentivo estabelecida pelo Estado. Em tudo há uma lógica e uma 

exteriorização das diretrizes de desenvolvimento nacional.  

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de 

sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à 

pesquisa científica e tecnológica. 

Esta orientação configura-se como o estimulo constitucional à cooperação, 

integração e interlocução entre os entes federativos para o estabelecimento, 

implantação e concretização deste plano de desenvolvimento de ciência e tecnologia.  

A dinâmica – já existente, mas potencializada somente após a CF 88 – de 

incentivos por meio de Fundações de Amparo à Pesquisa ou pelos órgãos da 

Administração Federal (Conselhos Nacional de Pesquisa – CNPq – Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES) , por exemplo, são um bom 

indicativo desta disposição constitucional.  
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Mais do que simplesmente uma regra de financiamento, esta dinâmica dialoga 

com o objetivo constitucional de desenvolvimento regional e nacional, por meio de 

incentivos locais à pesquisa científica e tecnológica.  

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará 

a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas 

de governo.  

Inserção realizada pela EC 85, cria e estabelece as diretrizes para articulação 

entres os agentes. Desenha-se, desde já, a inserção de um Sistema Nacional para 

articulação dos processos entre os entes do governo, e entre os públicos e privados.  

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das 

instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução 

das atividades previstas no caput.  

Ultima inserção no artigo 218, há aqui a demarcação objetiva da 

internacionalidade estatal para o desenvolvimento de C, T & I em âmbito externo. Se 

a comprovação final da superação do subdesenvolvimento se dá a partir do momento 

em que o Estado se insere e se estabelece como centro – e abandona a posição de 

periferia- há articulação internacional é desejada e necessária.  

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será 

incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, 

o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei 

federal. 

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da 

inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a 

constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais 

ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e 

a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.   

Esse artigo tem um comando único. Isso não é, a priori, um elemento 

facilitador do trabalho interpretativo. Regra específica de proteção, este artigo traz 
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uma dimensão formadora da sociedade e do Estado, vez que regula não somente a 

forma e o modelo, mas também, e sobretudo, o futuro.  

Ao estabelecer que Ciência e Tecnologia integram o patrimônio nacional – de 

modo intermediado pelo mercado – coaduna-se com os objetivos constitucionais 

previamente estabelecidos. Nesse sentido, potencializa a discussão ao estabelecer 

que este deve ser feito, sempre, para viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-

econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País.  

Ao acrescentar o Parágrafo Único, mais uma vez, dirige o Estado em sua 

atuação tornando-o comprometido com a formação e estimulo das atividades de 

ciência e tecnologia e, sobretudo, de inovação.  

 

A Emenda Constitucional 85 ainda acrescentou dois novos artigos ao este 

capítulo. Estes artigos, em conjunto, constituem-se como uma forma de organização 

procedimental para C, T &I. Vale destacar, de todo o modo, que a partir desta 

modificação temos um novo Estado que pode e deve agir à luz de um Sistema 

Nacional integrado e direcionado.  

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e 

com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos 

humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos 

de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, 

mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente 

beneficiário, na forma da lei. 

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos 

quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação.  

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.   
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§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão 

concorrentemente sobre suas peculiaridades. 

Cumprindo-se, portanto, a função de autonomia e emancipação dos 

indivíduos e dos próprios Estados, é que se insere o desenho da Ciência e Tecnologia 

na CF.  Importante trazer à baila as considerações de Octaviani sobre este artigo71: 

A letra do artigo determina que “o mercado interno integra o patrimônio 

nacional”, subordinando-o, portanto, à vontade política, não sendo portanto 

o “mercado” livre, mas sim funcionalizado. Como afirmei em outra 

oportunidade [...], “integrar o patrimônio de alguém é submeter-se às 

posições jurídicas determinadas pelo titular do patrimônio. O titular do 

patrimônio é a “Nação” e o objeto são as relações econômicas, de produção, 

de circulação, de poupança e de consumo. [...] O “mercado interno” deve 

obedecer à Nação e viabilizar as duas tarefas de superação do 

desenvolvimento: a eliminação das assimetrias entre as classes e setores 

sociais, internamente (viabilizar o bem-estar da população, viabilizar o 

desenvolvimento socioeconômico da população, viabilizar o 

desenvolvimento cultural da população) e, entre os países, externamente 

viabilizar a autonomia tecnológica do pais. A concretização do artigo 219 

é a superação do subdesenvolvimento brasileiro.  

 

Orientados pelo histórico, pela modelagem jurídica e pela conformação dos 

próprios Estados, foi possível dimensionar e repensar as Estratégias e Políticas 

Nacionais de Ciência e Tecnologia.  

O Estado, principalmente e inclusive aquele erigido sob a perspectiva do 

capitalismo, utiliza e se concretiza materialmente por meio de sua atuação especifica 

em diversos setores e temas.  

Vale lembrar que o processo de dominação social capitalista é complexo, 

necessariamente atravessado por formas sociais. Não se identificando apenas à 

função de poder que assume, mas fundada em objetivações sociais que estão além 

                                                           
71 OCTAVIANI, Alessandro Serafim. Recursos Genéticos e Desenvolvimento: os desafios 
furtadiano e gramsciano. 2013, p. 199-200.  
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de sua autonomia, a forma estatal é derivada da forma mercantil e nesse contexto 

estabelece suas estruturas. Logo, não há poder político totalmente indiferente aos 

trabalhadores, mas tampouco há aquele que lhe possa ser estruturalmente libertador, 

porque não há poder político indiferente ao capital. 

No tocante ao tecido social, portanto, funda-se numa distinção profunda de 

classe – capital e trabalho – e, ao mesmo tempo, numa operacionalidade atomizada, 

com base na aparelhagem que constitui o moderno sujeito de direito. Sendo que, o 

Estado reconfigura todo esse complexo tecido social, reconstituindo a dinâmica de 

indivíduos, grupos e classes a partir da construção da forma. 

O Estado, se é verdade que se finca em tecidos sociais já existentes, ao 

mesmo tempo reelabora e reconstitui a todos, ensejando outros. Seu papel de 

constituição e coerção é tamanho que o dado social por ele elaborado é muitas vezes 

compreendido pela sociedade como natural. 

Esse parece ser o caso, com objetivos distintos, do Estado preconizado nos 

artigos 218 e 219. 

O Estado se estabelece no tecido social, recebendo o passado em sua 

complexidade e suas profundas contradições, mas não toma para si tal legado de 

modo meramente passivo.  

Pensado como um programa e um projeto constitucional, o desenvolvimento 

nacional impulsionado pela Ciência e Tecnologia vislumbra-se como potencialmente 

emancipador. Por isso há que se rechaçar a perspectiva de que este artigo se refere 

ou diz respeito a uma das “chamadas” normas pragmáticas72.  

                                                           
72 Vale lembrar nas palavras de Gilberto Bercovici “Norma programática passou a ser sinônimo de 
norma que não tem qualquer valor concreto, contrariando as intenções de seus divulgadores. Toda 
norma incômoda passou a ser classificada como “programática”, bloqueando, na prática, a efetividade 
da Constituição e, especialmente, da Constituição Econômica e dos Direitos Sociais”.  (BERCOVICI, 
Gilberto Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 
1988. 2005, p. 40) 
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Gilberto Bercovici e Luiz Massoneto73 nos alertam que pensar a partir destes 

referencias limitadores é uma forma de constrição ao projeto de desenvolvimento 

nacional, gerando uma verdadeira “agonia da Constituição Econômica” frente a um 

processo de blindagem da “Constituição Financeira”.  

É preciso pensar e reafirmar o caráter dirigente do projeto de Ciência e 

Tecnologia Nacional e reconhecer que o Estado Capitalista travestidos de todas as 

suas formas, tenta rechaçar por diferentes meios essa proposta74. De tempos em 

tempos criam-se mecanismos e justificativas que limitam a efetivação, o planejamento 

e, consequentemente, o próprio projeto emancipatório previsto na CF.  

Fato é que, como nos alertam Siqueira Neto e Daniel Nagao75, mesmo com 

todo este arcabouço jurídico capaz de dar ao Estado possibilidade de realização de 

inovação tecnológica diretamente ou em parceria com o setor privado, este não dirige 

tampouco incentiva o uso de sua estrutura física (Universidade e Centros de 

Pesquisa) para a inovação tecnológica, seja de forma independente ou em parceria 

com o setor privado ou ainda com uma estrutura própria por meio de institutos de 

pesquisa e Universidades públicas.  

Mais do que termos uma teoria de base, uma justificação jurídica para atuação 

nesta área, resta-nos claro que o projeto de desenvolvimento desenhado há pelo 

menos três décadas pelo Estado Brasileiro e explicitado em sua Constituição Federal, 

ainda não se transmudou de um projeto para uma realidade.  

 

                                                           
73 BERCOVICI, Gilberto e MASSONETO, Luiz F. A Constituição dirigente invertida: a blindagem da 
Constituição Financeira e a agonia da constituição econômica. In Boletim de Ciências Econômicas. 
(Coimbra), v. 49, p. 3-25, 2006.  

74 “[...] a constituição dirigente das políticas públicas e dos direitos sociais é entendida como prejudicial 
aos interesses do país, causadora última das crises econômicas, do déficit público e da 
“ingovernabilidade”; a “constituição dirigente das políticas neoliberais de ajuste fiscal é vista como algo 
positivo para a credibilidade e a confiança do país junto ao sistema financeiro internacional. Esta, a 
constituição dirigente invertida, é a verdadeira constituição dirigente, que vincula toda a política do 
Estado brasileiro à tutela estatal da renda financeira do capital, à garantia da acumulação de riqueza 
privada” BERCOVICI, Gilberto e MASSONETO, Luiz F. Obra citada. p. 19.  

75 SIQUEIRA NETO, José Francisco e MENEZES, Daniel Nagao de. E-Gov – Estágio Atual e 
Perspectivas. In Revista Direito Mackenzie, v. 6, n. 1, p. 144-159.  
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A inserção de Ciência, Tecnologia e Inovação no escopo do desenho estatal 

exige, para ser realmente elemento do desenvolvimento econômico e do 

desenvolvimento social, a construção de uma capacidade nacional de absorção das 

inovações tecnológicas pelos setores sociais, sobretudo pelos agentes econômicos 

primários – tais como as indústrias – tanto pelos agentes do conhecimento – como 

Centros de Pesquisa e Universidades.  

Com vistas a demonstrar como vem se estabelecendo a consolidação do 

percurso, é que agora nos embrenhamos, por meio da reconstrução histórica dos 

diferentes planos e projetos de Ciência e Tecnologia, em verificar como se deu o 

dimensionamento e a apropriação das teses desenvolvimentistas no Brasil e suas 

concretas possibilidades em se tornar uma agenda constante da reflexão e dos 

projetos nacionais.  
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3. POLÍTICAS NACIONAIS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

(C, T & I)  

 

 

A ciência é um projeto humano como qualquer outro. Sendo assim, ela 

também está à mercê das preocupações do mundo e das vicissitudes políticas de sua 

época. Todo conhecimento é uma construção, uma criação ou recriação que nos 

permite e nos ajuda, até onde é possível, a dar conta da realidade.  

Tornou-se consensual, ao menos entre os teóricos desenvolvimentistas, 

estabelecer que a referência ciência-tecnologia existe e subsiste, sobretudo, em 

virtude desta desempenhar função estratégica no desenvolvimento dos países e da 

sociedade, como ressaltamos em capitulo precedente.  

Tal percepção é oriundo do próprio desenvolvimento do sistema capitalista e 

da formação de sociedades desenvolvidas de modo tal que, facilmente, afirmamos 

que ciência e tecnologia, em um de seus derivados fundamentais o conhecimento 

científico, estão entranhados nos processos e projetos de desenvolvimento nacional.  

Desenvolvimento tecnológico, por exemplo, ou, o que é a mesma coisa, 

inovação continuada, é uma forma de expressão da ciência aplicada, decorrente 

primária da ‘Ciência’ “pura”.  

Fato é que países ricos e centrais no capitalismo, detentores de conhecimento 

científico – e, inclusive, dos lucros advindos destes –, se esforçam por preservar, de 

modo a perpetuar sua dominação, esse conjunto patrimonial. Não obstante isso têm 

uma atitude em relação aos demais países de afastamento do cerne da questão, vez 

que entendem que o domínio científico é elemento necessário para todo e qualquer 

processo de superação do subdesenvolvimento: 

Ciência, tecnologia e inovação, como já disse, são áreas tão 

novas quanto urgentes. Nestes temas de ponta nós, brasileiros, 

não podemos nos apequenar. É preciso ousadia para romper as 

tentativas de “colonialismo tecnológico”, [...], para sermos 
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referência também nas chamadas áreas de fronteira da ciência e 

também nas portadoras de futuro.76 

 

Assim como os conceitos de Cidadania e Desenvolvimento não são 

estanques e acabados, mas, sim, conceitos históricos, vinculados, dependentes e 

variáveis conforme seu tempo, cronologicamente considerado, e espaço, 

culturalmente estabelecido, o mesmo ocorrerá com os conceitos de Ciência e 

Tecnologia.  

Não obstante isso, apesar dos conceitos formais de ciência, essa discussão 

passa, inexoravelmente pela apropriação social que dela fazemos. Esse substrato 

subjetivo antropológico, imediatamente, nos alerta sobre o lugar de fala do cidadão 

brasileiro e aponta nossa primeira dificuldade: vivenciamos e verificamos, por parte 

de grande parcela da sociedade brasileira, uma real e completa ignorância sobre 

Ciência e Tecnologia. Resultado, dentre outros, de uma dinâmica educacional 

apartada de uma perspectiva de desenvolvimento critico científico e, sobretudo, da 

ausência quase integral de investimento em pesquisa básica.  

Como nos lembra Fernando de Azevedo77:  

A atitude do brasileiro em face da ciência – atitude de admiração pela 

conquista das ciências, mas de indiferença e desinteresse pelo 

trabalho científico- é determinada exclusivamente pela atmosfera 

cultural em que se educou e pelas condições de vida social e 

econômica: se tem raízes no tipo de formação quase trisecular, com a 

preponderância senão domínio exclusivo das letras, não foi menos 

favorecida e estimulada pelo imediatismo utilitário, característico dos 

países jovens em que os problemas práticos, de ordem material e 

econômica, têm forçosamente de deslocar para o plano secundário, 

senão relegar ao abandono as preocupações culturais.  

                                                           
76 Prefácio de Luiz Inácio Lula da Silva em REZENDE, Sergio Machado. Momentos da Ciência e 
Tecnologia no Brasil: uma caminhada de 40 anos pela C&T. 2010. p. 12.  

77 AZEVEDO, Fernando. A cultura brasileira. 1963. p. 123.  
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Considerando-se todos esses elementos, devemos recordar do anúncio em 

2002 do Fórum de Reflexão Universitária78, sobre a questão da ciência em nosso país, 

quando diferentes pesquisadores nos alertavam sobre sua condição:  

Numa aproximação muito grosseira, mas ilustrativa, poderíamos dizer 

que o mundo está hoje dividido em duas partes. Por um lado, existe o 

mundo tecnologicamente avançado, cuja característica principal é o 

alto padrão de domínio da ciência e da inovação tecnológica; por outro 

lado, o terceiro mundo, que não possui o domínio da ciência e da 

tecnologia. Em outras palavras, um primeiro mundo que pensa 

científicamente, cria, inventa, produz, descobre, empresta ou sonega 

sua tecnologia, e um terceiro que viaja, se comunica, se diverte, trata 

a saúde e morre, utilizando-se das roupas, veículos, telefones, Internet, 

televisão, esportes, medicamentos e armas que inventa o primeiro.[...] 

Nesse contexto, a ciência aparece como a ferramenta miraculosa para 

tirar o país do atraso, da miséria e da desesperança. O político e os 

tomadores de decisão em geral compartilham esta visão e concluem 

que bastaria financiar algumas centenas, ou milhares de 

pesquisadores para “pegar o bonde” do progresso, da abundância e da 

felicidade. Quantas vezes não escutamos, a cada descoberta 

importante no primeiro mundo, a famosa frase: “o Brasil não pode 

perder o bonde de... (o que quer que seja)”. Infelizmente, o bonde 

nunca é alcançado, ou quase nunca. 

Esta visão ingênua, que considera a ciência patrimônio de um seleto 

grupo de cidadãos, dos quais cabe esperar o milagre e o fim da miséria, 

encobre um erro de perspectiva fundamental.  

 

Talvez o “erro de perspectiva fundamental” a que se referiam os participantes 

do Fórum era o de não considerar e compreender a ciência do ponto de vista de sua 

                                                           
78 Fórum de Reflexão Universitária. Os desafios da pesquisa no Brasil. In Jornal da UNICAMP. 2002. 
Ano I, nº 12. 



80 

 

finalidade política para um Estado, como uso de poder, e somente como 

desenvolvimento de mera atividade obrigatória de algumas pessoas e setores79.  

De fato, para qualquer que fosse a discussão empreendida sobre a Ciência, 

sob o ponto de vista da Sociologia das Ciências, Filosofia da Ciência ou, como em 

nosso caso, da Política Científica, seria essencial estabelecer a potencialidade do 

termo.  

Como nos alertava Regina de Moraes Morel: 

Em linhas gerais, a reflexão sobre a ciência e seu papel na sociedade 

concentra-se em torno do seu “bom” ou “mau” uso; ou se apresentam 

previsões catastróficas sobre o fim a que nos conduzirão sua 

descobertas, caso colocadas a serviços de um Dr. Strangelove qualquer, 

ou se louvam as possibilidade de uma nova era de ‘amor, paz e 

prosperidade’ sob os auspícios de uma Ciência – a ‘verdadeira’ – 

purificada dos interesses que teimam em tirá-la do bom caminho.80 

 

Ou seja, uma visão romantizada sob os parâmetros ora do Iluminismo ora do 

Positivismo clássico e seus ideais de ordem e progresso. Isto é: a ciência deveria ser 

considerada como um conjunto de conhecimentos prontos, devidamente 

estabelecidos, propulsionadores de um progresso ou de destruição, dependente 

exclusivamente do uso que dela se faça, e se vinculando com a sociedade apenas 

por meio de suas externalidades (produtos e processos desvinculados e apartados de 

suas razões intrínsecas).  

 

                                                           
79 Este já era o alerta do filósofo Herbert Marcuse quando, ao comentar sobre a neutralidade científica 
tão debatida por Max Weber, assim se pronunciou: “A ciência por ti praticada deve permanecer ‘pura’: 
só com essa condição poderás conservar a tua fé na Verdade. Mas essa verdade põe-te na obrigação 
de reconhecer que não tens qualquer poder sobre o que, a partir do exterior, produz e determina o 
objeto de tua ciência. A tua “neutralidade” é tão obrigatória como ilusória. Pois a neutralidade só é 
verdadeira quando tens o poder de afastar as interferências: se não és capaz de fazê-lo, essa 
neutralidade converte-se em vítica e auxiliar de qualquer poder que decida utilizá-la”. MARCUSE, 
Herbert. Sobre Max Weber. In: WEBER, Max. O político e o cientista. 1973. 

80 MOREL, Regina Lucia de Moraes. Ciência e Estado: a politica cientifica no Brasil. 1979, p. 5. 
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À luz dos conceitos de Estado anteriormente explanados, para nosso 

entendimento, essa perspectiva precisa de um novo olhar: aquele que considera e 

estabelece que a Ciência é componente essencial da superestrutura (se utilizarmos a 

linguagem marxista) ou componente da racionalidade social (em uma linguagem 

weberiana).  

Para efeito de nossa análise, o que se necessita estabelecer é que 

consideramos Ciência como um sistema de ideias e conceitos que definem um 

determinado tipo de conhecimento, de visão de mundo e, sobretudo, a formas de 

apreensão da realidade.  

Neste diapasão, olhando a trajetória apresentada pelos historiadores e 

sociólogos da ciência81, estamos trabalhando com a ciência que se revela 

intrinsicamente ligada às necessidades e práticas humanas, que são parte constitutiva 

e, sobremaneira, condicionantes das formas de produção, reprodução e utilização 

(bases da relação econômica-social).  

Fato é, então, que “[...] as transformações surgidas na ciência enquanto 

instituição e nas orientações (os padrões) que a definem, são produtos históricos de 

um tipo particular de relações sociais e de produção.”82 

Como já anunciava Pierre Bourdieu, podemos situar com esta perspectiva o 

trabalho intelectual no complexo das relações sociais, pois envolve não só a produção 

científica, mas todo um arcabouço envolvendo um sistema de recrutamento, 

treinamento, especialização e publicização dos trabalhos e produtos intelectuais, 

devidamente condicionados econômica e socialmente. A atividade científica está, 

portanto, inserida em uma dimensão coletiva que encontro arcabouço no seio das 

                                                           
81 Para um aprofundamento maior desta temática- que aqui é apresentada apenas a titulo introdutório 
-pode-se consultar, dentre outros, SCHWARTZMAN, Simon. Ciência, universidade e ideologia: a 
política do conhecimento. Rio de Janeiro/RJ: Zahar, 1981; JAPIASSÚ, Hilton. Introdução ao 
pensamento epistemológico. 7. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: F. Alves, 1992; JAPIASSÚ, Hilton. O 
mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, c1975.; KUHN, Thomas S. A estrutura das 
revoluções científicas. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira (Trad.). 13. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2013. 

82 MOREL, Regina. Obra citada. p. 12. 
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unidades e do sistema produtivo hierarquizado e diferenciado, sobretudo técnico e 

socialmente.83 

Isso levou ao surgimento da atividade científica como uma profissão e 

especialização vinculada à divisão capitalista do trabalho (fruto da separação entre 

trabalho manual e intelectual). O filósofo italiano Antônio Gramsci acredita que este 

elemento foi essencial para se ter como resultado a formação de intelectuais distintos, 

que se constituiriam em uma categoria com funções econômicas, sociais e políticas 

bem determinadas na manutenção e/ou transformação de sociedades concretas.84 

A partir desta dimensão, então, considerando a Ciência como elemento 

estruturante e estruturado pelo sistema produtivo, o Estado decidiu-se por se 

“interessar” por esta atividade que, de maneira quase que generalizada, 

consubstancia-se em subvenções às práticas de pesquisa científica, inclusive aquelas 

com pouca aplicabilidade.  

Assim como estabelecido no processo e nos fundamentos para o 

desenvolvimento nacional, as transformações científicas de uma sociedade podem 

sim alterar as forças e os processos de dependências entre as nações, bem como 

contribuir para o aprimoramento e despontamento das diferentes forças produtivas85.  

                                                           
83 Ver BORDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 2007. 

84 Nesse sentido ver GRAMSCI, Antonio. A formação dos intelectuais. 1972. 

85 Nossa perspectiva sobre esse tema coaduna-se com a proposição furtadiana de que o 
desenvolvimento científico e tecnológico é peça chave no processo de superação da condição de 
subdesenvolvimento na qual estamos inseridos. Entretanto, ainda que na perspectiva do contraponto 
– mais teórico que metodológico- vale lembrar as observações de Jean Jaques Salomon em seu 
clássico texto “Science et Politique” e retomada no artigo citado a seguir. Neste texto, comentado por 
autores como Jorge Dias de Deus no livro “A Crítica da ciência”,  Salomon nos lembra que a ideia da 
ciência considerada como um bem social com valor internacionais seria apena uma “capa”. Segundo 
ele, a situação logo após os anos 1960, as grandes nações passaram a tratar a pesquisa cientifica 
como um “Jogos Olímpicos”, nos quais cada pais disputa ponto a ponto as vantagens reais – e até 
imaginária- dos ganhos científicos. Desta forma, por exemplo, passamos a conviver com a  
‘manutenção do segredo cientifico’, disputas por prioridades nas descobertas levando a patriotismos e 
nacionalismos – coroados com prêmios “Nobel”, ao aumento ou não do financiamento estatal para 
pesquisas. Enfim, todas as necessidades e caminhos de uma verdadeira atividade produtiva 
econômica. Para ampliar a discussão ver SALOMON, Jean Jacques. El nuevo escenario de las 
políticas de la ciência. Disponivel em file:///C:/Users/112015/Downloads/salomon.pdf. Acesso em 
set/2018.  

file:///C:/Users/112015/Downloads/salomon.pdf
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Deste modo, “[...] a institucionalização da política científica nos países 

capitalistas é fruto das transformações no modo de produção”,86 possibilitando que o 

Estado passe a interferir de modo direto na economia, na sociedade e nas relações 

externas como planejador, empresário, investidor e competidor.  

Deste modo, considerando-se a estrutura capitalista, a política científica visa 

garantir bases e níveis mínimos de infraestrutura, com uma consequente melhoria nos 

meios de produção e a necessária e almejada “qualificação profissional” dos recursos 

humanos envolvidos na força de trabalho, bases para os processos de acumulação 

de capital.  

Todo o interesse também há o aspecto estrutural sociológico. Quando se 

estabelece uma determinada política, produz-se um ‘consenso’ com características 

hegemônicas, desmobilizando forças políticas contrárias (ou assim deveria ser), e 

promovendo a aglomeração de ações e práticas condizentes com os ideais 

estabelecidos.  

Assim, nosso propósito agora é de compreender como se deu a participação 

do Estado nos planos de Desenvolvimento Nacional das últimas décadas no que diz 

respeito à Ciência e Tecnologia.  

As dificuldades presentes em qualquer histórico vão desde a escolha das 

fontes que serão utilizadas até, e, sobretudo, aos caminhos reflexivos que serão 

adotados para apresentação dos ganhos.  

Visando dirimir estas dúvidas, nossa proposição será a de encaminhar nossos 

estudos de maneira cronológica, abordando os planos estabelecidos a partir da 

década de 1910 e ressaltando as instituições e projetos gerais – nacionais- 

estabelecidos e criados nestes períodos.87  

                                                           
86 MOREL, Regina Lucia de Moraes. Obra citada. p. 20. 

87 O percurso histórico resgatado neste capitulo terá como fontes os documentos e textos indicados a 
seguir. Ressalva-se que, de acordo com a particularidade do tema abordado, durante o texto optamos 
por fazer as referencias pontuais aos outros atores e textos que foram utilizados na pesquisa.: 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Verbetes. Disponivel em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-nacional-de-desenvolvimento-pnd. 
Acesso em set/2018.; FONSECA, Pedro Cezar Dutra; MONTEIRO, Sergio Marley Modesto. O Estado 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-nacional-de-desenvolvimento-pnd
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3.1. Políticas de Ciência e Tecnologia no Brasil: delineamentos e pressupostos 

 

A literatura especializada é unânime em afirmar a dificuldade que se verifica 

na análise dos planos e Políticas Nacionais de Ciência e Tecnologia (PCTs) e, mais 

recentemente, Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (PCT&I).  

Estas dificuldades vão desde a ausência de fontes formais de pesquisa 

(projetos, pareceres e análises até a década de 1960) até o fato de que muitos dos 

pressupostos e delineamentos que justificariam uma política não foram explicitados 

como tal, cabendo a cada pesquisador refazer tais bases.  

                                                           
e suas razões: o II PND. Rev. Econ. Polit., São Paulo ,  v. 28, n. 1, p. 28-46,  Mar.  2008 .   Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
31572008000100002&lng=en&nrm=iso>. access on  16  Sep.  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-
31572008000100002.; BRASIL. Lei Nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de 
organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras 
providências. Disponivel em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-
1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso out/2018; PETROBRAS. Exposição 60 anos. 
Disponivel em http://exposicao60anos.agenciapetrobras.com.br/decada-1960-momento-9.php. Acesso 
em out/ 2018; FRAGA, Manuel Dias da e SIANO, Lúcia Maria França. A Idéia da Universidade na 
Reforma Universitária de 1968. Disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/8945/7850. Acesso em nov/2018; 
BRASIL. Lei nº 1.310, de 15 de janeiro de 1951. Cria o Conselho Nacional de Pesquisas e dá outras 
providências. Disponivel em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-1310-15-janeiro-
1951-361842-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em out/2017; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. 
CPDOC: Centro de Pesquisa e Documentação. Disponivel em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-nacional-de-desenvolvimento-
cientifico-e-tecnologico-cnpq. Acesso em nov/2018; FONSECA, Marcelo Luiz Mendes da. A 
institucionalização da pesquisa científica brasileira: os primeiros anos de atuação do Conselho Nacional 
de Pesquisas (CNPq). In Parc. Estrat. Ed. Esp. Brasília-DF  v. 18,  n. 36 , p. 253-268,  jan-jun 2013. 
Disponivel em http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/720/660. 
Acesso em out/2018; BRASIL. Presidência: biblioteca. Planos Nacionais de Desenvolvimento. 
Disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/medici/i-pnd-
72_74. Acesso em maio/2018.; VÁRIOS AUTORES. Ciência e Tecnologia: alicerces do 
desenvolvimento. São Paulo: COBRAM, 1994.; MOREL, Regina Lucia de Moraes. Ciência e Estado: 
a politica cientifica no Brasil. São Paulo: T A Queiroz Editor, 1979. ; MOTOYAMA, Shozo (Org).50 
anos do CNPq: contados pelos seus presidentes. São Paulo: FAPESP, 2002.; MOTOYAMA, Shozo. 
Os principais marcos históricos em Ciência e Tecnologia no Brasil (Depoimento). In Revista Brasileira 
de História da Ciência. Numero 1. 1985; NISKIER, Arnaldo. Ciência e Tecnologia para o 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Bruguera, 1970.; REZENDE, Sergio Machado. Momentos 
da Ciência e Tecnologia no Brasil: uma caminhada de 40 anos pela C&T.Rio de Janeiro: Vieira & 
Lentz, 2010; LEMOS, Daniela e CARIO, Silvio Antonio. A Evolução das Políticas de Ciência e 
Tecnologia no Brasil e a Incorporação da Inovação. 2013. Disponível em 
http://www.redesist.ie.ufrj.br/lalics/papers/20_A_Evolucao_das_Politicas_de_Ciencia_e_Tecnologia_n
o_Brasil_e_a_Incorporacao_da_Inovacao.pdf. Acesso nov 2016; DIAS, Rafael de Brito. Sessenta 
anos de politica cientifica e tecnológica no Brasil. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2012. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31572008000100002
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31572008000100002
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html
http://exposicao60anos.agenciapetrobras.com.br/decada-1960-momento-9.php
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/8945/7850
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-1310-15-janeiro-1951-361842-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-1310-15-janeiro-1951-361842-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico-cnpq
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico-cnpq
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/720/660
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/medici/i-pnd-72_74
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/medici/i-pnd-72_74
http://www.redesist.ie.ufrj.br/lalics/papers/20_A_Evolucao_das_Politicas_de_Ciencia_e_Tecnologia_no_Brasil_e_a_Incorporacao_da_Inovacao.pdf
http://www.redesist.ie.ufrj.br/lalics/papers/20_A_Evolucao_das_Politicas_de_Ciencia_e_Tecnologia_no_Brasil_e_a_Incorporacao_da_Inovacao.pdf
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A começar pela própria percepção que vamos conservando e vemos dominar 

os debates filosófico-sociológicos a respeito da Ciência e Tecnologia. Ora esse debate 

foi conduzido sob o auspicio das teses do Iluminismo filosófico e suportado, tempos 

mais tarde, pelas teses do positivismo clássico, como a razão da existência de todo e 

qualquer progresso intelectual; ora esse debate nos levou a apropriações e 

dimensionamentos sobre a Ciência e a Tecnologia considerado como importante 

player no jogo das sociedades capitalistas e da melhoria do sistema produtivo.88 

                                                           
88 Não nos cabe aqui fazer um resgate do processo de construção do ideário sobre Ciência e Tecnologia 
e seus referenciais imediatos. Mas julgamos oportuno, a titulo de esclarecimento, reproduzir aqui um 
texto que sintetiza os principais movimentos de definição da importância e de direcionamento de 
utilização da Ciência e Tecnologia na sociedade contemporânea, sobretudo nos anos inicias do século 
passado. Segue a síntese: “O mundo parece depender cada vez mais do conhecimento científico e 
tecnológico. A concepção clássica das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, muitas vezes 
presente nos diversos âmbitos do mundo acadêmico e nos meios de divulgação, é uma concepção 
essencialista e triunfalista, na qual se presume que mais ciência produz mais tecnologia que gera mais 
riqueza e, consequentemente, mais bem-estar social. Autores como Echeverría (1995), Garcia, Cerezo 
e López (1996) e López e Cerezo (1996) complementam que ciência e tecnologia são apresentadas 
como formas autônomas da cultura, como atividades valorativamente neutras, como uma aliança 
heroica de conquista da natureza. Cerezo (2002) argumenta que a expressão política dessa autonomia, 
cuja gestão de mudança científico-tecnológica deve ser deixada nas mãos dos próprios especialistas, 
teve início depois da Segunda Guerra Mundial, época em que havia intenso otimismo sobre as 
possibilidades da ciência/tecnologia e apoio incondicional à sua expansão. A elaboração doutrinária 
desse manifesto de autonomia em relação à sociedade deve sua origem a Vannevar Bush, um cientista 
norte-americano envolvido no Projeto Manhattan para a construção da primeira bomba atômica. Nesse 
mesmo período, o cientista também entrega ao então presidente Truman o relatório Science – The 
Endless Frontier (“Ciência: a fronteira infinita”). Nesse relatório, são definidas as linhas mestras da 
futura política científico-tecnológica norte-americana, destacando o modelo linear de desenvolvimento, 
ou seja, que o bem-estar nacional depende do financiamento da ciência básica e o desenvolvimento 
sem interferências da tecnologia, defendendo que, para que o modelo funcione, é necessário manter a 
autonomia da ciência. Dessa forma, o desenvolvimento tecnológico e o progresso social viriam 
naturalmente. Sobre essa questão, Garcia, Cerezo e López (1996) argumentam que a ciência, somente 
enquanto a busca da verdade, era concebida como alavanca de desenvolvimento tecnológico, um 
desenvolvimento que se supunha na base da Revolução Industrial e, em última instância, da realização 
social dos ideais da revolução política franco-americana. Autores críticos como Marcuse, Habermas ou 
Feyerabend afirmam que a razão do estado é a razão científica, de forma que o que impera é a tradição 
instrumental da ciência com sua linguagem de feitos inegáveis e razões inapeláveis. Criticam, ainda, 
que a democracia era concebida dentro dos limites marcados pela ignorância da população sobre a 
maioria dos temas importantes; uma ignorância supostamente compensada pela destreza esotérica 
dos especialistas a serviço do estado e suas corporações. Apesar de toda euforia em torno do 
desenvolvimento científico-tecnológico, autores como Garcia, Cerezo e López (1996) e Sanmartín et 
al. (1992) afirmam que, em meados da década de 1950, indícios apontavam que o modelo linear 
unidirecional não era tão promissor quanto parecia ser, pois a Rússia, em 1957, colocava em órbita, ao 
redor da Terra, o Sputnik, um pequeno satélite do tamanho de uma bola, mantendo-se na vanguarda 
da ciência e da tecnologia, confirmando os indícios de que o modelo linear de desenvolvimento 
científico tecnológico ocidental estava falhando. Essas desconfianças foram confirmar-se nas décadas 
seguintes quando ocorrem desastres vinculados ao desenvolvimento científico-tecnológico: 
vazamentos de resíduos poluentes, acidentes nucleares em reatores civis e de transportes militares, 
envenenamentos por produtos farmacêuticos, derramamentos de petróleo etc., que serviram para 
confirmar a necessidade de se revisar a política científico-tecnológica.” SILVEIRA, Rosemari Monteiro 
Castilho Foggiatto; BAZZO, Walter. Ciência, tecnologia e suas relações sociais: a percepção de 
geradores de tecnologia e suas implicações na educação tecnológica. Ciênc. educ. 2009. 
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Desta feita, divergências surgiram desde a demarcação temporal até os 

elementos mais sutis. Os documentos e sítios oficiais nacionais informam que se deve 

considerar como primeira institucionalização a criação da Sociedade Brasileira de 

Ciências (1916) e da Academia Brasileira de Ciência (1921), ambas na cidade do Rio de 

Janeiro, capital Federal à época.  

Autores como Regina Morel afirmam que o ano de 1950 deve ser tomado 

como o “marco da institucionalização dessa política” vez que podemos observar 

mudanças significativas nas medidas estatais de apoio ao sistema científico.89 

Rafael Dias Brito90 corrobora essa perspectiva de Regina Morel, mas faz a 

ressalva de que não se pode esquecer, para compreensão das políticas científicas, 

das décadas iniciais do século passado, pois elas também  marcaram todo o processo 

posterior.  

Nessa mesma esteira, Rafael Brito aponta que as PCTs, por ser um objeto de 

estudo extremamente complexo, permitem uma ampla variedade de recortes. Desta 

forma, seu estudo pode ser feitos por meio da análise dos projetos e programas de 

pesquisa, instrumentos de financiamento, instituições, aspectos da legislação e a 

dinâmica de geração de conhecimento e de inovações, dentre outros.  

Fato é que essa complexidade não será nunca exaurida em qualquer projeto 

de escorço histórico, desta feita só nos cabe realizar um recorte metodológico pontual 

para nosso olhar. Nossa opção aqui foi por fazê-lo de modo cronológico e generalista, 

percorrendo o percurso de instauração e constituição dos institutos, conceitos e 

instituições erigidas e criadas no Estado Brasileiro a fim de implementar os desígnios 

desenvolvimentistas que estariam vinculados a estas atividades.  

Para não correr o risco de carecer de uma definição, pode-se afirmar que no 

Brasil tendemos a reconhecer todos os arranjos institucionais, sobretudo os 

estabelecidos pelos governos, como expressões de uma determinada política. Mais 

                                                           
89 MOREL, Regina. Obra citada, p. 23 

90 DIAS, Rafael de Brito. Sessenta anos de política cientifica e tecnológica no Brasil. 2012, p. 87 e 
ss.  
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do que isso, de nosso histórico também depreendemos que é preciso assumir um 

determinado posicionamento sobre os interesses subjacentes a todo e qualquer 

processo.  

Nosso horizonte de determinação teórica nos remete ao fato de que as 

políticas devem ser pensadas, planejadas e estabelecidas no âmbito de um processo 

e um planejamento de desenvolvimento nacional. Entretanto, autores existem que 

sustentam que, além desse objetivo que é claro e evidente, podemos imaginar 

também que elas refletem o conjunto de interesses de determinados grupos, 

representados em âmbito nacional.  

Nesse sentido, a ressalva abaixo se faz fundamental:  

É preciso, contudo, ressaltar que, como qualquer política pública 

elaborada no âmbito do Estado capitalista, a PCT atende 

fundamentalmente aos interesses de alguns atores sociais: da 

comunidade de pesquisa e, em menor medida, da burguesia industrial 

nacional, no caso brasileiro. Ademais, como discutimos anteriormente, 

ao analisarmos uma política pública é preciso evitar trabalhar com 

categorias cujo significado pode mascarar relações de poder, como 

aquelas inspiradas pela concepção pluralista. Afinal, freqüentemente 

expressões como “desenvolvimento nacional” ou “bem-estar social” 

são empregadas para qualificar processos que favorecem 

exclusivamente à classe dominante ou aos atores mais poderosos. 

Continuando nessa linha de argumentação, convém destacar que é da 

particular arquitetura de poder conformada pelos atores que participam 

do “jogo político” em cada momento histórico que a política pública é 

moldada. Assim, a política científica e tecnológica – nosso objeto de 

análise – pode adotar diferentes orientações (militar, 

desenvolvimentista, para competitividade, para o desenvolvimento 

sustentável, para a inclusão social, etc.) que refletem, justamente, o 

resultado desse “jogo”.91 

 

                                                           
91 DIAS, Rafael Brito. Obra citada. p. 70 
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Esta é, por exemplo, a interpretação de Rafael Dias Brito e Renato Dagnino 

sobre a matriz do histórico das PCTs.. Em sua análise sobre o desenvolvimento das 

PCTs, os autores nos mostram e nos levam a percorrer a história por meio de um 

determinado pressuposto: de que toda e qualquer política implementada no Brasil é 

reflexo de um projeto organizado de interesses das “comunidade de pesquisa”92. 

Deste modo, a política científica só pode ser compreendida como o “produto da tensão 

existente entre “a agenda da ciência” – o conjunto de interesses relativamente 

articulados da comunidade de pesquisa – e “as agendas da sociedade”, que envolvem 

uma grande pluralidade de atores e interesses”.93 

O desenvolvimento das atividades de PCT, de uma maneira geral, se deu no 

sentido de atender às demandas que se configuravam no âmbito das elites 

acadêmicas e empresariais, em fases bem anteriores à organização de instituições 

especificamente voltadas para o fomento à pesquisa e, mais tarde, à inovação 

científica. 

Ainda segundo Dagnino e Dias, essa atitude de percepção das demandas e 

valores subjacentes em cada política é fundamental para a compreensão de seu 

escopo geral.  

Reconhecer a ideia de que o conhecimento científico e tecnológico 

contém valores e interesses implica rejeição da ideia de que esse 

conhecimento é neutro, ou seja, independente do ambiente social no 

qual é gerado. Permite, além disso, desmistificar a imagem que tem o 

senso comum do processo de produção de conhecimento, entendido 

como algo que, conduzido por meio de um caminho pautado pelo 

                                                           
92 Segundo o autor, “[...]comunidade de pesquisa pode ser entendida como o conjunto de profissionais 
e organizações envolvidos com atividades científicas, tecnológicas e acadêmicas em geral. Trata-se 
de um grupo heterogêneo de indivíduos e instituições que, em geral, compartilham de valores, 
interesses, ideologias e práticas profissionais bastante próximos, o que permite que seja tratado como 
uma única categoria sem que isso acarrete muitos prejuízos à análise.” DIAS, Rafael Brito. Obra citada. 
p.70. 

93 DIAS, Rafael Brito. Obra citada. p. 68 
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método científico e por parâmetros técnicos levaria sempre à verdade 

e à eficiência.94 

 

Mas para além desta interpretação pautada nos interesses de atores 

envolvidos no processo de produção do conhecimento, podemos realizar o percurso 

histórico por meio de outras linhas interpretativas.  

Tendemos, por exemplo, na literatura jurídica nacional, a abordar as PCTs a 

partir de orientações e compreensões destas como um conjunto de leis, regras, 

práticas e orientações sob as quais a pesquisa científica deveria ser conduzida, ou 

seja, compreendendo-a como ações que visam delinear os arranjos jurídicos 

presentes em nosso ordenamento a respeito deste tema. 

Um dos alertas necessários para nossa análise é verificar que, como os 

desígnios jurídicos por vezes se confundem não se deve cometer o erro conceitual 

metodológico de considerar conjuntamente a política científica e tecnológica com a 

política industrial e com a política de inovação.  

Vale lembrar, como se viu na discussão de desenvolvimento, que a política 

científica e tecnológica é singular porque compreende muito mais do que a simples 

alocação de recursos públicos: envolve também a moldagem das formas com que as 

pessoas interpretam socialmente quem são – como identidade de cidadania- e o que 

é real e importante por meio do conhecimento científico e tecnológico.  

Dias nos recorda que desde as primeiras discussões iniciadas por Solomon -

autor referência na área de discussão de PCT-, a política científica (e, por extensão, 

a tecnológica) é considerada como aquela que representa o conjunto de medidas 

governamentais que visam simultaneamente apoiar as atividades de pesquisa 

                                                           
94 DAGNINO, Renato; DIAS, Rafael. A Política de C&T Brasileira: três alternativas de explicação e 
orientação.IN Revista Brasileira de Inovação,. 2009.  
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científicas e tecnológicas e explorar seus resultados de acordo com objetivos políticos 

gerais. 95 

Mais uma vez o que se revela é o constante tensionamento entre as 

necessidades sociais e os projetos governamentais desenhados. Podemos observar 

que toda política precisa cuidar - e assim o faz – de uma parte técnica de 

implementação de infraestrutura e de metas e objetivos de crescimento para ganhar 

escopo e legitimidade, sobretudo frente aos parâmetros internacionais96.  

Do mesmo modo, vemos que atreladas a um ideal desenvolvimentista de 

reflexão sobre a sociedade, cada PCT é per se uma atitude política.  

Uma importante particularidade da política científica e tecnológica, nem 

sempre reconhecida, remete a seu caráter de política-meio. Isso significa que ela 

pode, corriqueiramente e sempre de maneira vinculada e dependente, ser, ao menos 

idealmente, um suporte e paradigma para as demais políticas públicas como, por 

                                                           
95 Ver DIAS, Rafael Brito. Obra citada. p. 71. 

96 A titulo de elucidação, vale a leitura da análise de DIAS sobre as consequências e percepções nos 
EUA do processo e das politicas cientificas reproduzida aqui in verbis: “De acordo com Sarewitz (1996), 
essa racionalidade pode ser sintetizada a partir de cinco pressupostos fundamentais amplamente 
aceitos, embora não verdadeiros, em relação à ciência: i. Benefício infinito: referente à crença de que 
“mais ciência inevitavelmente levaria a um aumento do bem-estar social”. Esse argumento, embora 
amplamente aceito pela sociedade (e intensamente advogado por uma parcela da comunidade de 
pesquisa), não está, segundo o autor, apoiado sobre qualquer base racional; ii. Pesquisa livre: ideia 
segundo a qual qualquer linha de pesquisa razoável voltada para a compreensão de processos 
fundamentais da natureza renderá benefícios para a sociedade. A ciência teria uma lógica intrínseca 
de funcionamento, que garante que os problemas a serem por ela trabalhados são apresentados por 
questões técnicas, e não sociais. iii. Responsabilidade: os mecanismos de controle da qualidade da 
pesquisa científica (como a revisão por pares e a fidelidade ao método científico, por exemplo) 
conteriam as principais responsabilidades éticas do sistema de pesquisa. Assim, todo e qualquer 
conhecimento gerado dentro desse sistema de normas seria, necessariamente, ético. iv. Autoridade: a 
informação científica oferece uma base estritamente objetiva para a resolução de disputas políticas. A 
valorização da ciência sobre todas as outras formas de conhecimento, portanto, conferiria 
inquestionável legitimidade à opinião dos cientistas. v. Autonomia: o conhecimento gerado na “fronteira” 
da ciência seria autônomo em relação a suas consequências práticas e morais junto à sociedade. O 
avanço científico, portanto, seria um fenômeno quase natural, ao qual a sociedade deve se adaptar.  
Mais do que simples fatores que condicionaram a institucionalização da política científica e tecnológica 
nos países avançados, os elementos apresentados acima configuram a própria essência dessa política 
até os dias atuais. Ao longo das seis décadas que se passaram desde a elaboração do relatório 
Science: the Endless Frontier, essa visão acerca do avanço da ciência (e também da tecnologia) – 
associada à racionalidade ou ao sistema de crenças de seu ator central, a comunidade de pesquisa – 
tem influenciado e legitimado as ações adotadas no âmbito da PCT, tanto nos países centrais quanto 
nos países periféricos” DIAS, Rafael Brito. Obra citada.  
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exemplo, a industrial, a agrícola, a de educação, a de saúde, a de inclusão social 

(ressalvando que com elas  não se confundam)97.  

Não obstante essas ressalvas iniciais, reafirmamos aqui que nosso olhar que 

devemos considerar as PCTs como plano ou planejamento de Estado, elaborados por 

determinados governos, como tradução do propósito institucional de desenvolvimento 

social.  

Celso Furtado, ao pensar as alternativas para a superação do 

subdesenvolvimento, demonstrou especial preocupação com a criatividade. Segundo 

ele, a criatividade só emerge em uma situação revolucionária. Tal revolução levaria o 

homem a não se subjugar mais nem estruturalmente, nem afetivamente e nem 

intelectualmente ao conhecimento e à lógica estabelecidos por atores externos. A 

criatividade seria adquirida por meio da promoção da emancipação, da autonomia 

intelectual, resultados concretos quando se tem o desenvolvimento endógeno de no 

âmbito da Ciência e Tecnologia.  

Vale lembrar as palavras do economista:  

Na fase em que nos encontramos, de explosão dos meios de 

comunicação, o processo de globalização do sistema de cultura terá 

que ser cada vez mais rápido, tudo levando a crer que estamos 

fechando o ciclo que se abriu no século XVI. Todos os povos lutam 

para ter acesso ao patrimônio cultural comum da humanidade, o qual 

se enriquece permanentemente. Resta saber quais serão os povos que 

continuarão a contribuir para esse enriquecimento e quais aqueles que 

serão relegados ao papel passivo de simples consumidores de bens 

culturais adquiridos nos mercados. Ter ou não direito à criatividade, eis 

a questão.98 

                                                           
97 “Embora tenha objetivos próprios, esses constituem elementos de uma estratégia maior, geralmente 
atrelados a outras políticas. Essa característica parece ter sido abandonada no caso da PCT brasileira, 
a exemplo do que também se verifica em outros casos nacionais, levando a crer que se trata de um 
processo condicionado por fatores mais amplos. Com efeito, o que se percebe é que, sobretudo nas 
últimas duas décadas, a promoção de inovações tecnológicas tem, gradualmente, sido tratada como a 
finalidade máxima dessa política, alterando, assim, a própria identidade da PCT.” DIAS, Rafael Brito. 
Obra citada. p. 72 

98 FURTADO, Celso. Cultura e desenvolvimento em época de crise. 1984, p.25 
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Esse propósito, desenhado em sua reflexão como o desenvolvimento 

endógeno residiria na capacidade de determinar os rumos do processo social com 

vistas a alcançar objetivos compatíveis com a manutenção da identidade cultural99 e 

a promoção da invenção cultural. Celso Furtado afirmava ainda em suas obras que 

“[....] mais do que transformação, o desenvolvimento é invenção, comporta um 

elemento de intencionalidade”100  

Tarefa continua, portanto, dos países dependentes é lutar pelo direito à 

criação de valores culturais próprios, ligados ao sistema de cultura local e que levariam 

à afirmação da nação em um cenário mundial de crescente globalização, com a 

difusão planetária da civilização industrial. No fim ultimo de todo o projeto de 

desenvolvimento nacional estaria a criação de valores substantivos, bases para a 

superação do desenvolvimento.   

A endogeneidade, desta forma, outra coisa não seria senão a faculdade – a 

potencialidade- que cada nação possui em si mesmo, como organização e 

comunidade humana, de ordenar o processo acumulativo em função de prioridades 

definidas por ela mesma.  

Desta forma, nosso percurso será o de identificar as PCT e PCTIs 

estabelecidas nesse processo de articulação política bem como suas bases 

relacionais, a partir de suas raízes históricas de sua implementação e 

desenvolvimento.  

Apenas para retomar uma discussão levantada logo no inicio deste capitulo, 

diante das dificuldades de organização, vale a ressalva apontada por Regina Morel 

sobre os desdobramentos iniciais dos planos de desenvolvimento em Ciência e 

Tecnologia.  

                                                           
99 BORJA Bruno Notas sobre a dimensão cultural na obra de Celso Furtado. In Celso Furtado e a 
dimensão cultural do desenvolvimento.2013, p. 148 

100 Ibidem, p. 105.  
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Para a autora, é imprescindível que observemos nas PCTs as transformações 

sociais que impulsionaram ou que foram impulsionadas em cada momento histórico. 

Como a análise da autora ocorreu no inicio dos anos 1980, de maneira extremamente 

sintética, foi proposto que o olhar sobre os PCTs obedecesse a um determinado 

propósito de organização, a saber:  

 

1. Da fase colonial até o início da década de 50, caracterizada pela 

ausência de uma política científica propriamente dita; 

2. De 1950 até o início da década de 60 – a política científica se 

institucionaliza, caracterizada ainda por medidas descontínuas, 

sobressaindo-se a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) 

e da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES); 

3. De 1967 até meados da década de 70, quando a política científica 

se integra no planejamento global do Estado. Incorporada ao discurso 

governamental, a planificação da ciência visará a duas metas 

fundamentais e interligadas: a primeira, promover o aprimoramento 

tecnológico nacional, condição sine qua non do desenvolvimento 

econômico; a segunda, projetar o Brasil internacionalmente como 

“grande potência”.101 

 

Trouxemos aqui o entendimento da autora, em virtude da sua importância 

como marco referencial, mas, sobretudo, para utilizá-lo como contraponto de nossa 

proposta de apresentação das PCTs.  

Uma vez considerada que foi com a Constituição de 1988 que observamos a 

inauguração de uma nova modelagem jurídica para a Ciência e a Tecnologia, optamos 

por apresentar tal resgate historio tomando-a (CF 1988) como recorte temporal 

(evidentemente cientes de que tal atitude poderá causar vinculações não tão usuais à 

proposta de percurso histórico). Assim procederemos.  

                                                           
101 MOREL,Regina.. Obra citada. pp. 23-24 
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3.2. Políticas de Ciência e Tecnologia anteriores a 1988 

 

O marco temporal inicial das atividades de C&T no Brasil remonta a própria 

história do país, no fim dos anos 1800, com o estabelecimento de técnicas e processos 

para o desenvolvimento s atividades na agricultura e mineração que receberam 

incentivos para a inovação e o desenvolvimento tecnológico, principalmente com o fim 

da escravidão em 1889.102  

Como nos lembra Regina Morel103: 

Até o século XIX toda a atividade científica no Brasil vai se resumir a 

missões europeias, que observam, coletam e classificam nossas 

riquezas naturais, fascinadas pelo exótico. Eram apenas missões 

esporádicas, isoladas, que coletavam e observavam a viagem. [...] A 

ocupação do nordeste pelos holandeses, sobretudo o governo de 

Mauricio Nassau (1637-1644), inaugura no Brasil uma época de 

importantes atividades científicas.  

O Conde de Nassau mandou vir a Pernambuco uma missão de 

homens de ciência, que chegou ao Brasil em 1637. Dela faziam parte 

Guilherme Piso, médico, e J. Marcgrave, naturalista, que realizarem 

interessantes observações sobre a fauna e a flora do país. Marcgrave 

realizou notáveis observações meteorológicas e astronômicas no 

observatório instalado entre os anos de 1637 e 1644, o mais antigo 

observatório do Hemisfério Sul. 

 

                                                           
102 As observações históricas que não demandem nenhuma explicação pontual serão abordadas a 
partir de dados e referencias gerais vinculadas ao senso comum cientifico. Particularmente, um texto 
para base desta  primeira articulação pode ser encontrado na literatura estrangeira sobretudo na obra 
de DAHLMAN, C. J.; FRISCHTAK, C. R. National Systems supporting technical advance in 
industry: The Brazilian Experience. In NELSON, R. National Innovation Systems: a comparative 
analysis. New York, Oxford: Oxford University, p.414-450, 1993 

103 MOREL, Regina. Obra citada. p. 27 
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As primeiras instituições de caráter técnico e científico foram criadas em 1808 

com a instalação da Família Real Portuguesa no Brasil. Este fato trouxe para o Brasil, 

após as reformas pombalinas instituídas em território português e a reforma brasileira 

na educação, um número grande de instituições com a finalidade precípua de 

promover a formação dos estrangeiros que passaram a residir em terras brasileiras.  

 

Podemos destacar neste período a criação das seguintes instituições104:  

 Escolas de Cirurgia da Bahia e de Anatomia e Cirurgia do Rio de janeiro 

(1808);  

 Academias dos Guardas-Marinhas (1808) e Real Militar (1810);  

 Real Horto (1808) e 

 Museu Real (1818). 

Como ressalta Shozo Motoyama105, estas instituições revelam a primeira onda 

de inserção de infraestrutura científica no país. 

As medidas adotadas prestavam-se ao atendimento das necessidades 

primárias surgidas na Colônia em virtude de receber a Corte portuguesa. Era preciso, 

sobretudo, a formação de profissionais especializados como cirurgiões e engenheiros, 

além do estabelecimento de uma academia militar para formação da defesa nacional.  

Logo em seguida, iniciou-se a segunda onda dentre os quais se destacam os 

as seguintes instituições106:  

 Museu Arqueológico e Etnográfico do Pará (1866),  

                                                           
104 Neste trecho histórico optamos por fazer listas com dados pontuais e/ou características gerais dos 
planos apenas da dar a dimensão do volume de instituições ou atos criados. Quando o fato for relevante 
para as nossas análises, serão tecidos comentários nos textos.  

105 MOTOYAMA, Shozo. Os principais marcos históricos em Ciência e Tecnologia no Brasil 
(Depoimento). In Revista Brasileira de História da Ciência. 1985. 

106 Nesse sentido ver também SUZIGAN, W.; ALBUQUERQUE, E. M. A interação Universidades e 
empresas em perspectiva histórica no Brasil. In Em busca da inovação: Interação Universidade-
Empresa no Brasil. 2011. 
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 a Comissão Geológica (1875),  

 a Escola de Minas de Ouro Preto (1875),  

 a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo (1886),  

 o Instituto Agronômico de Campinas (1887),  

 o Museu Paulista (1893),  

 a Escola Politécnica de São Paulo (1894),  

 os Institutos Vacinogênico (1892), Bacteriológico (1893), Butantan 

(1899) e Manguinhos (1900), e 

 as Escola Livre de Farmácia e de Odontologia (1899). 

 

Como se vê, a institucionalização da Ciência no Brasil aconteceu com a 

criação de diferentes instituições dentre as quais destacamos a do Instituto 

Bacteriológico de São Paulo, em 1983, vez que ali se tornaria também, espaço para 

desenvolvimento de pesquisa científica e de inovação propriamente ditas, sobretudo 

porque estava destinado à descoberta e identificação de bactérias e remédios 

tipicamente tropicais. 

A partir dessa segunda onda, podemos entender que houve um esforço do 

Estado para criar instituições de estudo das ciências no país. 

Schwartzman107 ao analisar esse período inicial destaca que, nos anos iniciais 

de residência da família imperial (1808-1840), houve uma orientação fortemente 

determinada e pragmática para a criação de estações de aclimatação de plantas 

(jardins botânicos) e coleções mineralógicas, bem como as primeiras escolas de nível 

superior (militares, medicina, engenharia e direito). Ressalta, também, que no período 

do final da Monarquia (1840-1889) nota-se que houve uma intencionalidade de se 

criar uma pesquisa brasileira de "primeiro mundo", provavelmente embebidos nos 

exemplos advindos das Universidades europeias e, sobretudo, como reflexo da 

absorção dos ideais do positivismo científico europeu. Entretanto, desde aquele 

                                                           
107 SCHWARTZMAN, Simon. Ciência e Tecnologia na Década Perdida: o que aprendemos? In SOLA, 
L.; PAULANI, L. M. Lições da Década de 80., 1995. 
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momento, em virtude da ausência de raízes locais, esse projeto não adquiriu maiores 

dimensões nem qualidade. 

Regina Morel nos lembra que esta foi uma fase marcada pela “[...] ascensão 

de uma burguesia urbana, formada de bacharéis, militares, engenheiros e médicos 

filhos de comerciantes ou burocratas. As profissões liberais passaram a constituir uma 

nova espécie de foro da nobreza.” 108 

A história das iniciativas de promoção das políticas de CT&I no Brasil que 

podem ser identificadas como a terceira onda e já datam do começo do século XX. 

Ela será marcada pela organização de grupos de intelectuais em duas entidades: a 

Sociedade Brasileira de Ciências (1916) e a Academia Brasileira de Ciência (1921). 

Vale destacar que essas instituições pareciam, também, capturar o clima de 

renovação da ciência e da educação brasileiras. 

Vimo que, conforme Motoyama, esta foi uma trajetória que cuidou inicialmente 

de construir as bases de infraestrutura para o desenvolvimento da Ciência. Não há 

nos registros e documentos oficiais, indicações precisas sobre um projeto de 

desenvolvimento e/ou um propósito geral de compreensão do processo. Apenas 

ações e fatos vinculados a uma necessidade básica de garantia de condições – nem 

de qualidade – mas, sobretudo, de sobrevivência dos homens.  

Posto isso, merece destaque que, desde a Monarquia tenhamos especial 

destaque para a pesquisa desenvolvida nos institutos de saúde, engenharia e 

agropecuária que, sem dúvida, são os marcos iniciais e constantes da ciência 

brasileira e de uma incipiente pesquisa tecnológica no país.  

Contudo, apenas na década de 1930 iniciaram sugestivos debates sobre o 

processo de formação de um Conselho de Ciências. Esta, segundo diferentes 

autories, foi a  a iniciativa que consolidaria a institucionalização de uma política de 

Estado que tivesse por ideal promover o tema e o financiamento da atividade científica 

no Brasil. 

                                                           
108 MOREL, Regina.. Obra citada. p. 33 
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Com a crise internacional de 1929, os interesses industrializantes brasileiros 

se beneficiaram e desencadeou-se um incipiente processo de substituição das 

importações. Restava claro que precisávamos desenvolver com agilidade e eficiência 

certo número de atividades produtivas próprias e dependentes, sobretudo na Indústria 

de base; tal movimento levou a uma reorganização de sociedade que vivenciou uma 

migração da população rural para as áreas urbanas, o crescimento do mercado 

interno de consumo de produtos industrializados e, sobretudo, o aumento da própria 

população e de suas necessidades.  

Essas transformações impactaram, sobretudo, a criação de escolas e 

faculdades. Agora, inseridos nos parâmetros da modernização, se tornava primordial 

a expansão das instituições de ensino superior que teriam o objetivo de formação de 

recursos humanos para o sistema produtivo. O impacto foi tão grande que nesse 

período, veríamos a criação dos Ministérios da Educação e da Saúde.  

Inseridos nestes momentos históricos, retomou-se então, os processos de 

criação das Universidades no Brasil, em especial o caso da Universidade de São 

Paulo (1934) que tinha como objetivo “[...] alterar a vida intelectual nacional. Pretendia-

se criar quadros em todas as principais disciplinas científicas, ainda que a aplicação 

dessas não estivesse claramente determinada pelos seus realizadores” 109 

Em maio de 1936, o então Presidente da República Getúlio Vargas, em 

mensagem ao Congresso, apresentou a necessidade de se criar o Conselho Nacional 

de Pesquisa e Experimentação. Tal iniciativa não foi levada adiante, mas já 

apresentava uma preocupação inicial com um plano de desenvolvimento nacional que 

envolvesse Ciência e Tecnologia.  

Vale ressaltar que a discussão sobre a criação e implementação das 

Universidades brasileiras já acontecia desde a década final da Primeira República e 

sempre foi feita considerando-se o ensino superior como o único regime capaz para 

                                                           
109 BURGOS, M. A institucionalização da pesquisa científica brasileira: os primeiros anos de atuação 
do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). FONSECA, Marcelo L. M (Org). Parcerias Estratégicas: 
2013 
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formar as elites dirigentes da nova sociedade industrial que se estabeleceria no país 

após a instituição da República e a abolição da escravatura 

Tal entendimento é corroborado por Jorge Nagle: 

Dessa forma, a instituição universitária completa o quadro das 

preocupações existentes, no terreno da escolarização; se, pelo 

desenvolvimento quantitativa e qualitativo da escola primária e 

da escola secundária se forma um corpo de cidadãos, por meio 

da universidade se formará um grupo de pessoas altamente 

qualificadas para dirigir, com os recursos da Ciência e da 

Técnica, os destino da Nação. 110 

 

No período conhecido como ‘Entre Guerras’ deu-se início a denominada 

quarta onda de instituições de implementação da Ciência e Tecnologia, marcado 

sobretudo pela criação das seguintes instituições: 

 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC (1948),  

 o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF (1949),  

 o Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA (1950),  

 o Centro Tecnológico de Aeronáutica – CTA (1950) e  

 o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES (ambos em 1951). 

 

Schwartzman ressalta que este período foi marcado pelo esforço continuo de 

inúmeros grupos em ampliar a pesquisa científica e colocá-la a serviço do 

                                                           
110 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na primeira República. 1974. p. 130  
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desenvolvimento científico e tecnológico do país, fato que pode ser observado 

sobretudo pelas temáticas introduzidas111.  

Inaugurava-se assim, com os primeiros desenvolvimentistas, a crença de que 

o desenvolvimento nacional, caminhorumo à modernização, deveria pautar-se, 

necessariamente, pelo desenvolvimento promovido por meio da pesquisa científica.  

Entretanto, cabe a ressalva de Morel112 que nos alerta que neste período as 

condições da pesquisa científica estavam condicionadas, como sempre, pelas 

características histórico-estruturais da sociedade.  

 

No período colonial as atividades científicas e educacionais estavam 

limitadas pela relação de dominação metrópole-colônia que nos 

vinculava ao Estado Português.  

Em sua fase agroexportadora, o sistema produtivo possuía 

necessidades tecnológicas bastante rudimentares [...] A atividade 

industrial inicia-se através de produtos tecnologicamente simples, para 

consumo interno, recorrendo-se à importação de maquinas e 

equipamentos. 

Não existe uma política científica formalizada; os núcleos de pesquisa 

que surgem aqui e ali são frutos de iniciativas isoladas, de 

necessidades imediatas e conjunturais. [...] O sistema de ensino 

superior se limitava a esparsas “escolas superiores profissionalizantes 

[...] destinadas aos descendentes das camadas dominantes. 

A Independência e a República não alteraram fundamentalmente o 

quadro, uma vez que basicamente a estrutura da sociedade brasileira 

[...] pouco se alterou. Na infraestrutura, a diversificação da produção 

industrial, devido a crises conjunturais no comercio de produtos 

primários, baseou-se no know how externo.  

                                                           
111 SCHWARTZMAN, Simon. Obra citada. 

112 MOREL, Regina. Obra citada. p. 43-44. 
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As necessidades econômicas, políticas e sociais por que passa o Brasil 

nos anos 30 viriam a acentuar a necessidade de recursos humanos: 

evidencia-se a necessidade de formar quadro para a burocracia pública 

e o setor industrial, ampliando-se o ensino superior, sendo decretada 

a criação de Universidades e de faculdades de Filosofia para formar 

um corpo de pesquisadores.  

À medida que se expande o processo de “substituição de importações” 

torna-se patente a incapacidade do sistema científico- tecnológico 

nacional para atender à demanda de know how. Visando a adequar a 

ciência as necessidades do sistema produtivo, são criados ou 

fortalecidos os institutos de tecnóloga. Na ausência de uma política 

científica sistemáticas, os cientistas tomam a inciativa de criar a CBPF 

e a SBPC. Esta sociedade visava não só a representar os interesses 

dos cientistas em geral, como também a sensibilizar as autoridades 

governamentais para a importância da ciência, justificando-a em 

termos de sua capacidade de fornecer conhecimentos possíveis de 

aplicações práticas. 

 

Para alcançar níveis satisfatórios de rendimento, a próxima fase será marcada 

pela institucionalização, ampliando-se o número de inovações, descobertas e de 

pessoal qualificado; a questão central seria a criação de instituições de fomento, o que 

fortaleceu e legitimou a criação do CNPq e da CAPES.  

Por isto, segundo esses autores, foi com a criação do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 1951, ordenada pelo presidente 

Gaspar Dutra em 1949, que podemos, em definitivo, inaugurar o momento 

institucionalizado das políticas de desenvolvimento de CT&I no Brasil, e por isso, tal 

fato merece um detalhamento mais apurado. .  

Criado pela Lei nº 1.310, de 15 de janeiro de 1951, o CNPq é o marco 

institucional de política de Estado para promoção de C&T. Contava não só com a 

finalidade de promoção e estimulo do desenvolvimento científico e tecnológico, mas 

também com aporte de autonomia técnico-científica, administrativa e financeira para 
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o desenvolvimento de suas atividades. Foi chamada por alguns, à época, de “Lei 

Áurea da Pesquisa no Brasil”.113 

Conforme Luiz Ricardo Cavalcante apresenta, a criação do CNPq em 1951, 

“marca o início das ações governamentais explicitamente voltadas para o apoio às 

atividades de CT&I no Brasil (vez que) [...]sistematizou o padrão de intervenção do 

governo e estabeleceu as diretrizes norteadoras das ações de diferentes instituições 

envolvidas nas atividades de CT&I no país”114 

                                                           
113 Na página oficial do CNPq essa história encontra-se resumida e capaz de demonstrar a importância 

de tal entidade para o Brasil. Assim é apresentada: 
“A partir da Segunda Guerra Mundial, os avanços da tecnologia bélica: aérea, farmacêutica e 
principalmente a energia nuclear, despertaram os países para a importância da pesquisa científica. A 
bomba atômica era a prova real e assustadora do poder que a ciência poderia atribuir ao homem. Com 
isso, diversos países começaram a acelerar suas pesquisas ou mesmo a montar estruturas de fomento 
à pesquisa, como no caso do Brasil. Apesar de detentor de recursos minerais estratégicos, o país não 
tinha a tecnologia necessária para seu aproveitamento. 
Em maio de 1946, o Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva (engenheiro de formação), representante 
brasileiro na Comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança da recém-criada Organização 
da Nações Unidas (ONU), propôs ao governo, por intermédio da ABC, a criação de um conselho 
nacional de pesquisa. "Em maio de 1948 um grupo de cientistas e de amigos da ciência decidiu fundar, 
no Brasil, uma Sociedade para o Progresso da Ciência sem fins lucrativos nem cor político-partidária, 
voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural 
do Brasil. " (* Trecho extraído da Publicação nº 3 da SBPC, de 1951: "SBPC - Fundação, evolução e 
atividades", reproduzidos nos Cadernos SBPC Nº 7, 2004.) A criação da SBPC - Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, veio reforçar os ideais da necessidade de aparatos institucionais para o 
desenvolvimento da Ciência no Brasil. 
Álvaro Alberto tinha como empreitada a criação de uma instituição governamental, cuja principal função 
seria incrementar, amparar e coordenar a pesquisa científica nacional. Ainda em 1948, o projeto da 
criação do conselho era apresentado na Câmara dos Deputados, mas foi somente em 1949 que o 
Presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou uma comissão especial para apresentar o anteprojeto de lei 
sobre a criação do Conselho de Pesquisas. Reunião da Comissão nomeada pelo Presidente Eurico 
Gaspar Dutra para elaborar o projeto que resultou na lei de criação do CNPq, em Abril de 1949. A partir 
da esquerda, em primeiro plano, Álvaro Osório de Almeida, José Carneiro Felipe, Jorge Latour e Álvaro 
Alberto. Depois de debates em diversas comissões, finalmente em 15 de janeiro de 1951, dias antes 
de passar a faixa presidencial a Getúlio Vargas, o Presidente Dutra sanciona a Lei de criação do 
Conselho Nacional de Pesquisas como autarquia vinculada a Presidência da República. A Lei nº 1.310 
de 15 de Janeiro de 1951, que criou o CNPq, foi chamada por Álvaro Alberto de "Lei Áurea da pesquisa 
no Brasil." 
A lei de criação do Conselho estabelecia como suas finalidades promover e estimular o 
desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, mediante a concessão de recursos para 
pesquisa, formação de pesquisadores e técnicos, cooperação com as Universidades brasileiras e 
intercâmbio com instituições estrangeiras. A missão do CNPq era ampla, uma espécie de "estado-maior 
da ciência, da técnica e da indústria, capaz de traçar rumos seguros aos trabalhos de pesquisas" 
científicas e tecnológicas do país, desenvolvendo-os e coordenando-os de modo sistemático” Texto 
disponível em. CNPq. História: a criação. Disponivel em http://memoria.cnpq.br/a-criacao. Acesso em 
2018. 
114 CAVALCANTE, Luiz Ricardo. Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil: uma 
análise com base nos indicadores agregados.  Texto para Discussão nº1458. IPEA – Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – Rio de Janeiro.2009. p 12 
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O CNPq foi planejado para obter recursos para manutenção de seus serviços, 

inicialmente destinados pela União, por outras unidades da federação e pelos 

municípios para cumprimento dos objetivos apresentados em sua lei, a saber: 

Art. 3º Compete precipuamente ao Conselho: 

a) promover investigações científicas e tecnológicas por iniciativa 

própria, ou em colaboração com outras instituições do país ou do 

exterior; 

b) estimular a realização de pesquisas científicas ou tecnológicas em 

outras instituições oficiais ou particulares, concedendo-lhes os 

recursos necessários, sob a forma de auxílios especiais, para 

aquisição de material, contrato e remuneração de pessoal e para 

quaisquer outras providências condizentes com os objetivos visados; 

c) auxiliar a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores e 

técnicos, organizando ou cooperando na organização de cursos 

especializados, sob a orientação de professores nacionais ou 

estrangeiros, concedendo bolsas de estudo ou de pesquisa e 

promovendo estágios em instituições técnico-científicas e em 

estabelecimentos industriais no país ou no exterior; 

d) cooperar com as Universidades e os institutos de ensino superior no 

desenvolvimento da pesquisa científica e na formação de 

pesquisadores; 

e) entrar em entendimento com as instituições, que desenvolvem 

pesquisas, a fim de articular-lhes as atividades para melhor 

aproveitamento de esforços e recursos; 

f) manter-se em relação com instituições nacionais e estrangeiras para 

intercâmbio de documentação técnico-científica e participação nas 

reuniões e congressos, promovidos no país e no exterior, para estudo 

de temas de interêsse comum; 

g) emitir pareceres e prestar informações sôbre assuntos pertinentes 

às suas atividades e que sejam solicitados por órgão oficial; 

h) sugerir aos poderes competentes quaisquer providências, que 

considere necessárias à realização de seus objetivos. 
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Além disso, destaca-se que o Conselho incentivaria a cooperação dos órgãos 

técnicos oficiais na procura por reservas no país de materiais que poderiam ser 

aproveitados no processo de geração de energia atômica como: urânio, tório, cádmio, 

lígio, berílio, boro e seus produtos.  

Estas peculiaridades devem ser observadas devido ao contexto histórico de 

final da segunda guerra mundial, a repercussão da bomba atômica e dos estudos de 

utilização de energia nuclear no mundo. As nações mais avançadas em 

desenvolvimento econômico estavam investindo em pesquisa e tecnologia nestas 

áreas e o Brasil precisava acompanhar este momento. Assim, em 1956, seriacriada a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear que passou a organizar e orientar a política 

nacional, dialogando com o incipiente processo de industrialização. Naturalmente, a 

C&T começava a fazer parte da vida cotidiana e do imaginário dos brasileiros, de 

modo que fosse a favor ou contra, encontraria legitimação nos projetos de governo e 

de Estado115  

Desta forma, o período que marca o nascimento da C&T brasileira revela o 

caráter tardio da criação das instituições no Brasil, o que veio a se refletir, 

posteriormente, na consolidação de suas atividades. 

Desse período, também é importante destacar o movimento, ainda presente, 

de fragmentação das instituições de ensino superior, criadas inicialmente como 

escolas isoladas, sem destinação para aa pesquisa científica contribuindo para o 

adiamento do desenvolvimento nacional.  

Somente após a criação das Universidades e de Instituições voltadas ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, tais como a CAPES e o CNPq, que o Brasil 

começou a dar os primeiros passos rumo à incorporação da C&T como estratégia de 

governo e de desenvolvimento.  

                                                           
115 MOTOYAMA, Shozo. Obra citada.  
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Este será o período em que observaremos que começam a ser desenhadas 

as políticas de C&T propriamente ditas, e o estabelecimento de que, como se verá 

mais adiante, será a Universidade o locus privilegiado para a implantação destas.  

Encerrando este momento de reflexão sobre o CNPq, vale retomar que o 

Conselho tinha um objetivo claro de formação de recursos humanos no país. Uma 

formação voltada para os princípios de desenvolvimento do país e apoio à 

industrialização, mesmo que o que se observa fossem os elos fracos nas relações da 

produção científica com o setor produtivo nacional. 

Nesta década, o CNPq criaria os seguintes institutos: 

 Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Criado no CNPq em 

1952. 

 Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA), que incorporou o Museu 

Emílio Goeldi (MPEG). Criado no CNPq em 1952 e implementado em 

1954. 

Além disso, outras mudanças ocorreriam no país na área educacional e de 

pesquisa 

 A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), 

em 1952 – a partir de 1980 irá ser denominado BNDES, acrescentando 

ao nome o “e Social”.  

 A criação da Universidade de Brasília, em 1961, com um projeto 

educacional inovador desenhado por Anísio Teixeira; 

 A criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) como primeira política subnacional de desenvolvimento de 

CT&I (1962), focada no financiamento e desenvolvimento de recursos 

humanos para pesquisa; 

 a criação do CENPES – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento., no 

âmbito da Petrobras para formação de capital humano para trabalhar 

na indústria petroleira que estava se desenvolvendo no país;a criação 

da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP- no Estado de São 

Paulo (1966); 
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 a criação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) em 1967.  

 

Destas criações, vale destacar, conforme ressaltam Fernanda de Negri e Luiz 

Ricardo Cavalcante, a da FINEP que trazia em seu bojo uma finalidade especifica de 

financiamento e desenvolvimento de infraestrutura. Desta  maneira “[...] sua atuação 

inicial privilegiou a pesquisa científica e foi essencialmente voltada para o 

financiamento da implantação de programas de pós graduação nas Universidades 

brasileiras.”116 Vale lembrar que, até os dias atuais, é a FINEP a gestora de um dos 

maiores fundos nacionais para o desenvolvimento de infraestrutura para Ciência e 

Tecnologia no Brasil e de apoio às Instituições de Ensino..  

Em síntese, podemos corroborar com algumas conclusões apontadas por 

Regina Morel sobre os impactos das PCTs nesse período, a saber:117  

 

Portanto, no período que vai do início da década de 50 aos primeiros anos da 

de 60, as medidas tomadas visavam, sobretudo, à formação de pessoal 

adequadamente treinado para as necessidades do setor produtivo. A politica 

científica reflete o fortalecimento do agente estatal e é orientada pelo objetivo 

de possibilitar a expansão econômica. 

O período marca, de um lado, a consolidação do capitalismo de base industrial 

no Brasil e a incorporação crescente do país ao sistema capitalista mundial; de 

outro, a atuação crescente do Estado nos setores considerados básicos para 

o aprimoramento das forças produtivas. 

Ao mesmo tempo, o crescimento se dá com a participação marcante de 

investimentos estrangeiros diretos, provedores de capital e de tecnologia. 

Se ciência e recursos humanos começam a ser valorizados como elementos 

indispensáveis ao desenvolvimento econômico, a ciência nacional não teve 

realmente no período de atuação de força produtiva, uma vez que a tecnologia 

e pesquisa indispensáveis à expansão do processo de industrialização eram 

buscadas no exterior, através de contratos entre empresas nacionais e 

estrangeiras (de assistência técnica, uso de marcas e patentes e elaboração 

de projetos), os setores mais dinâmicos e de intensa demanda tecnológica 

                                                           
116 NEGRI, Fernanda De; CAVALCANTE, Luiz Ricardo. Sistemas de Inovação e Infraestrutura de 
Pesquisa: Considerações sobre o caso Brasileiro. IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada. Repositorio IPEA. p. 12 

117 MOREL, Regina. Obra citada. p. 53 
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serão dominados por empresas estrangeiras com acesso direto ao know-how 

das matrizes. 

 

No período imediatamente posterior, no final da década de 1950, o Brasil iria 

conhecer um de seus grandes Plano de Desenvolvimento: O Plano de Metas. 

Elaborado sob o governo do Presidente Juscelino Kubitschek tal plano direcionava as 

políticas implantadas a partir do aspecto predominante a industrialização do país com 

foco na substituição de importações. 

No aspecto de formulação de políticas de C&T de acordo com Araújo, o 

programa foi precário limitado- o programa nuclear com a meta simples de formação 

de pessoal técnico para operação do sistema produtivo.  

Nesse sentido, o Plano explica que "o desenvolvimento econômico 

pressupõe [...] melhoria da produtividade técnica, isto é, melhor 

aproveitamento dos fatores de produção, trabalho e capital, pelo 

aprofundamento tecnológico". Entre as metas de "educação para o 

desenvolvimento", o programa estabelece, entre outras, "aumentar 

para 1.000 novos alunos por ano a capacidade das escolas de 

engenharia, fortalecer o ensino médio industrial e agrícola e instalar 14 

institutos de pesquisa, ensino e desenvolvimento (dois institutos de 

mecânica, dois institutos de química e um instituto de matemática, de 

física, de eletrotécnica, de geologia, de mineração e metalurgia, de 

genética, de economia, de mecânica agrícola, de tecnologia rural e de 

economia rural).118 

 

Mesmo em pequena escala, a institucionalização da formação de mão de obra 

qualificada para a indústria nascente foi um importante marco para C&T no país, pois 

começava a delinear de maneira clara um processo de qualificação profissional e de 

direcionamento das atividades de pesquisa. 

O Plano Trienal, próximo plano de desenvolvimento nacional, estabelecido 

logo em seguida e proposto no Governo João Goulart, seria elaborado pelo então 

                                                           
118 ARAÚJO, Giselda Barroso Guedes. Reflexões sobre a política tecnológica no Brasil. In  Rev. 
Administração de Empresas. 1977. p.107. 
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Ministro de Planejamento o economista Celso Furtado. Seus ideais e propósitos 

orientaram a política econômica no país a partir de 1962. O objetivo deste plano foi o 

de estabelecer regras e instrumentos rígidos para o controle do déficit público e da 

inflação no país, consequências diretas do papel internacional econômico assumido 

pelo Brasil e das crescentes dívidas externas. 

O plano trienal tinha oito objetivos básicos que norteariam as ações do 

governo entre 1963-1965: 

1. Manter elevada taxa de crescimento do PIB; 

2. Reduzir o processo inflacionário; 

3. Redução do custo social, melhorando distribuição dos benefícios do 

desenvolvimento brasileiro; 

4. Intensificar a ação do governo nos campos da educação, pesquisa, 

tecnologia e saúde pública; 

5. Reduzir desigualdades regionais; 

6. Eliminar os entraves institucionais do desenvolvimento; 

7. Refinanciar a dívida externa; 

8. Assegurar ao governo comando crescente dentro de sua esfera de 

ação. 

 

Aprofundando-se neste plano a questão do desenvolvimento de tecnologia, 

mais uma vez prioritariamente voltada para o setor de energia nuclear, observa-se 

que tivemos a criação de bases institucionais para o desenvolvimento deste setor no 

Brasil.. Explicitamente no Plano Trienal encontramos tal direcionamento: 

 

Na medida em que se considere industrialmente desenvolvido o país 

que possa atender às suas necessidades básicas mediante técnica e 

recursos próprios, o Brasil não vencerá, nem a longo prazo, o ciclo do 

subdesenvolvimento se, nessa época, por deficiência no programa 

governamental, de técnica e de aptidão industrial, permanecer 

dependente da importação de experiência, técnica, equipamentos e 
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combustíveis nucleares, com a elevação de divisas estrangeiras daí 

decorrentes, para produção de eletricidade de fonte nucelar. 119 

 

Como Giselda Araújo nos apresenta, o Plano Trienal, não ignorando sua 

declarada reorientação quanto aos rumos da política científica nacional, estende em 

seus objetivos básicos a necessidade de intensificar substancialmente a ação do 

Governo no campo educacional, da pesquisa científica e tecnológica e da saúde 

pública, a fim de assegurar uma rápida melhoria do homem como fator de 

desenvolvimento de permitir o acesso de uma parte crescente da população aos frutos 

do progresso cultural.120 

No que diz respeito à formação de Recursos Humanos, o plano apresentava 

a seguinte proposta:  

O programa educacional é bastante resumido, dando maior atenção ao 

ensino de grau médio e primário. Mas, ao mesmo tempo, confere muita 

importância à formação de quadros técnicos requeridos pelo aparelho 

produtivo. Reconhecendo na falta de pessoal especializado nos 

diversos níveis um obstáculo à aceleração do desenvolvimento 

industrial, dá ênfase à formação de engenheiros e projetistas para 

atender à esperada expansão da indústria mecânica.121 

 

Para o objetivo proposto de substituição de importações de tecnologia, as 

ações que este Plano se propunha eram insuficientes, mas deve-se ressaltar que, de 

fato, nos fora apresentado um plano mais estruturado sobre os objetivos de 

desenvolvimento de ciência e tecnologia no país e teve destaque sua primazia no 

processo desenvolvimentista. 

                                                           
119 BRASIL., Plano Trienal 1963-1965.2018. p.113. 

120 ARAÚJO, Giselda Barroso Guedes. Obra citada. p. 107. 

121 Ibidem. p.108 



110 

 

Autores que analisam essa parte histórica costumam afirmar122 que, não 

obstante os ganhos adquiridos com este Plano, a maior parte do Sistema de C&T 

brasileiro fora criado somente durante o regime militar, entre os anos de 1964 a 1984. 

Essa percepção é fruto do entendimento de que, realmente, estivemos diante 

de um período em que a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das 

pesquisas, a preocupação com a Segurança Nacional e algumas das mais 

diferenciadas parcerias internacionais foram estabelecidas.  

Neste sentido, Suzigan e Albuquerque123, seguindo o mesmo entendimento 

apresentado anteriormente, classificam esse período como mais uma grande “onda 

de criação institucional no qual merecem destaque as seguintes instituições:   

 o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez 

de Mello (CENPES) da PETROBRÁS; 

 o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

(CPqD) da TELEBRÁS e 

 a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (1973).  

 

Talvez uma das mais importantes criações desse período tenha sido a 

retomada da criação de fundos de investimento específicos para C&T, instituições 

coordenadoras da política científica e tecnológica e planos de desenvolvimento 

científicos e tecnológicos, conforme será visto mais detalhadamente na sequência. 

Shozo Motoyama recorda que área de C&T foi uma das que mais oscilou em 

termos de apoio recebido ou de total abandono durante o período militar. Essa 

dinâmica dependia única e exclusivamente dos interesses políticos que estavam 

vigendo em um determinado período, sobretudo em virtude de interesses 

internacionais. Como durante o período ditatorial, convivemos de forma distinta com, 

                                                           
122 SCHWARTZMAN, Simon. Obra citada. 

123 SUZIGAN, W.; ALBUQUERQUE, E. M. A interação Universidades e empresas em perspectiva 
histórica no Brasil. In Em busca da inovação: Interação Universidade-Empresa no Brasil. 2011. p. 
17-43,  
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ao menos, 4 linhas de entendimentos políticos (representadas pelos 4 governos que 

se sucederam), resta claro que essas dificuldades realmente foram vivenciadas e 

detectadas.  

Durante o governo do General Castelo Branco (1964-1967), a partir da 

implantação da nova política econômica nacional teve início “[...] um processo de 

fortalecimento e modernização de instituições e de instrumentos para fomentar a 

pesquisa e a evolução técnica”124 

Destaca-se, nesse período, a criação de alguns institutos e instituições 

importantes, mas merece destaque:  

 o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC), 

especialmente destinado a financiar a formação de pesquisadores e de 

profissionais de alta qualificação e com interlocução com as empresas 

de P&D 

 

Mesmo com a criação da FUNTEC, a crítica contundente que se faz nesse 

período é que, ainda aqui, revelou-se a submissão do PCT aos planos econômicos. 

Neste mesmo período foi instituído o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) 

com objetivo especifico de combate à inflação. Este plano negligenciava a PCT e 

retomava a orientação para a importação de tecnologia em todo o país.  

Não obstante isso, presente estaria nesse plano a ideia de que a pesquisa 

científica representava um gasto e não um investimento. Como nos lembra Motoyama, 

uma das justificativas do plano para a importação da tecnologia era a de “ [...]poupar 

o país de dispêndios substanciais em pesquisa”. Esse tipo de percepção prevalece 

até os dias correntes no ideário popular e, sobretudo, condiciona as diferenças de 

oferta de ensino superior entre faculdades e Universidades.  

Na segunda fase do regime militar, nos anos de governo do General Costa e 

Silva (1967-1969), verifica-se uma intensificação das medidas de políticas científicas, 

                                                           
124 MOTOYAMA, Shozo. Obra citada. p. 324 
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bem como a incorporação do tema C&T ao discurso oficial. Se ele não foi estabelecido 

de maneira sistemática, ao menos em termos de discurso, a situação pareceria se 

estruturar de forma diferente.  

Instituído o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), a pesquisa 

científica e tecnológica seria considerada uma das áreas estratégicas para a 

aceleração do desenvolvimento. 

Evidentemente neste momento não houve a percepção de um 

desenvolvimento endógeno, com vistas à superação do subdesenvolvimento e a 

assunção de um lugar chave no sistema produtivo. Parece-nos mais próximo ao 

entendimento de que a pesquisa geraria um crescimento econômico, sobretudo em 

áreas que o Brasil já contava com uma determinada expertise, resultado de mais de 

20 anos de atuação em áreas como Petróleo e Agropecuária e, nestas áreas,  poderia 

ser um fornecedor de tecnologia para outros países.  

De todo o modo, vale destacar, como  ressalta Maira Baumgarten125, que a 

explicitação das atividades científicas, de maneira articulada com as necessidades do 

sistema produtivo, em uma proposta governamental deveria ser comemorada, vez que 

isto poderia ampliar as oportunidades  para capacitação de recursos humanos e de 

criação tecnologia própria . 

Merece destaque, na esteira desse mesmo entendimento, a criação na época 

dos seguintes fundos:  

 a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) em 1967, para fomentar 

o desenvolvimento de tecnologias e inovações através de parcerias 

com empresas, institutos e centros de pesquisas por meio de apoio 

governamental, organismos nacionais e multilaterais e  

 o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT) em 1969, com objetivo de financiar a infraestrutura 

necessária para a pesquisa científica.  

                                                           
125 BAUMGARTEN, Maíra. Conhecimento e sustentabilidade: políticas de ciência, tecnologia e 
inovação no Brasil contemporâneo. 2008. 
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No ano de 1968 temos um novo marco no processo de implantação de CT&I 

no Brasil.. A Lei de nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, introduzia a ‘tão esperada’ 

Reforma Universitária126. Esta lei institucionalizaria, dentre outras coisas, a pós-

graduação nas Universidades, como pode ser observado em seu artigo 17:  

Art. 17. Nas Universidades e nos estabelecimentos isolados de ensino 
superior poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos:  

a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam 
concluído o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido classificados 
em concurso vestibular; 

b) de pós-graduação, abertos à matrícula de candidatos 
diplomados em curso de graduação que preencham as condições 
prescritas em cada caso; 

c) de especialização e aperfeiçoamento, abertos à matrícula de 
candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresentem 
títulos equivalentes; 

d) de extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam os 
requisitos exigidos. 

 

Além desta nova estrutura, alguns princípios fundantes e balizadores da 

Ciência e Tecnologia estavam presentes, a saber: 

 

1. O ensino superior é indissociável da pesquisa; 

2. A autonomia universitária deve estar presente na aplicação dos 

recursos e didático científica; 

3. Possibilidade de Organização pela universidade de órgãos setoriais 

que se integrem as atividades executadas. 

4. Os órgãos que compõem Colegiado das Universidades deveriam 

obrigatoriamente ter representantes da comunidade incluindo 

membros das classes produtoras  

                                                           
126 BRASIL. Presidência da República. Disponível em  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-
1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em out/2018.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html
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5. O conselho de curadores contava com representantes do corpo 

docente e discente da Universidade ou estabelecimentos isoladores 

contando com representantes da Indústria. 

6. Liberdade para que as Universidades pudessem organizar outros 

cursos que atendessem ao mercado de trabalho regional além dos que 

eram previstos pela lei. 

7. Execução de programas de ensino e pesquisa executados entre os 

períodos letivos regulares, possibilitando a este aluno que já pudesse 

se inserir no mercado de trabalho.  

 

Estas diretrizes apresentam claramente uma aproximação da Universidade 

com os setores produtivos, o que permitiria o desenvolvimento C&T voltado às 

necessidades do desenvolvimento industrial do país. 

No que diz respeito ao corpo docente da Universidade, a reforma universitária 

de 1968 estabelecia um dos itens principais da atividade do magistério: não só o 

docente deveria estar envolvido com o ensino, mas deveria dedicar-se ao 

desenvolvimento pesquisa e à transmissão e ampliação dos saberes. Ou seja, era 

necessária e urgente a capacitação de recursos humanos para trabalharem, 

desenvolverem e orientarem trabalhos de pesquisa nos ambientes acadêmicos. Para 

que se possa compreender, em termos de padronização de processo, a reforma 

estabeleceu s seguintes diretrizes para a contratação e a análise do corpo docente 

nas Universidades: 

 Necessária avaliação de títulos e teor científico dos trabalhos dos 

candidatos a cargo de docência em instituições de ensino superior.  

 Desvinculação de cargos e funções dos campos específicos de 

conhecimento; 

 Promoção e ampliação das Universidades ao Regime de Dedicação 

exclusiva e às atividades de ensino e pesquisa. 

 Definição, pela CAPES, de critérios de qualidade e procedimentos que 

os programas de pós-graduação deveriam validar como sendo de 

aperfeiçoamento para o corpo docente; 
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O reconhecimento do poder da CAPES como órgão direcionador dos 

programas de aperfeiçoamento do corpo docente foi mais um indício de como esta 

legislação passou a contemplar os órgãos e entidades criados no país para o 

desenvolvimento de pesquisa no país. 

Sobre isso ressalta Luiz Cunha127: 

 

[...] a Reforma Universitária vem instituir uma diferenciação interna no 

sistema universitário, estabelecendo estudos de curta e longa duração, 

nível de graduação, nível de pós graduação, subdividido em mestrado 

e doutorado, cabendo a cada nível um valor acadêmico diverso. A pós-

graduação se apresenta, então, de um lado, como uma medida de 

diminuição do brain drain: diminuiria a necessidade de enviar cientistas 

e técnicos para aperfeiçoamento no exterior, com o consequente risco 

de que muitos ficassem por lá; por outro lado, viria a saber o impasse 

colocado pela expansão de matrículas no ensino de graduação. De 

fato, o Relatório do Grupo de Trabalho da Reforma Universitária assim 

se expressava: [...] De um lado a universidade não pode fugir à 

contingencia de absorver o fluxo crescente de candidatos, conforme o 

ideal democrático; doutra parte, para ser fiel a uma de suas dimensões 

essenciais há de contribuir para a manutenção da alta cultura que 

permanece o privilégio de alguns [...] A execução de todas essas 

tarefas impõe à universidade uma espécie de diversificação vertical 

com o escalonamento de estudos, que vão desde o ciclo básico às 

carreiras curtas e longas dentro graduação até o plano superior da pós-

graduação. ‘E mais adiante: Em outras palavras, estender a 

escolaridade primária e ginasial à totalidade da população [...] será no 

mínimo tão importante quanto ampliar a capacidade de matrículas e 

melhorar o ensino de nível superior, que pela sua própria natureza é 

sempre seletivo, dependendo da aptidão de cada um. 

 

                                                           
127 CUNHA, Luiz Antônio. A pós-graduação no Brasil: função técnica e função social. In Revista de 
Administração de Empresas. 1974.  
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No governo do General Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), teve destaque 

a implementação do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND)128, elaborado para 

o triênio 1972-1974, cuja ideia principal era a de fortalecer a empresa nacional para 

competir internacionalmente em área prioritárias, inclusive nas indústrias de alta 

intensidade, ou seja, de alta tecnologia.  

Um dos fatos significativos do I PND foi a formulação do Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT), que buscava dar organicidade 

às diversas fontes de recursos alocados pelo Estado para as atividades de pesquisa 

científica. 

Neste contexto, destacou-se o papel do I Plano Básico de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (I PBDCT), instituído para ser cumprido no período de 1973-

1974, que explicitava a política científica e tecnológica, e dava especial ênfase ao 

desenvolvimento de novas tecnologias; ao fortalecimento da capacidade de absorção 

e criação de tecnologia pelas empresas nacionais; à consolidação da infraestrutura 

de pesquisa científica e tecnológica, principalmente na área governamental; à 

consolidação do sistema de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico e a 

integração Indústria-Pesquisa-Universidade. 

Na década de 1970, portanto, o projeto econômico brasileiro tinha como 

fundamento os Planos Nacionais de Desenvolvimento I e II, que se referiam aos 

períodos de 1972-1974 e a 1975-1979. Isso seria destacado em passagens do 

discurso de lançamento do PND tais como a que se segue: “A revolução tecnológica, 

nas últimas décadas, repercute profundamente sobre o desenvolvimento industrial e 

o comércio internacional, passando o crescimento econômico a ser cada vez mais 

determinado pelo progresso tecnológico” (I PND, p 55 - 1972). 129 

                                                           
128 Para este histórico, além das fontes já referenciadas, serão utilizadas as informações extraídas dos 
textos de SALLES FILHO, S. Política de Ciência e Tecnologia no I PND (1972/74) e no I PBDCT 
(1973/74). Revista Brasileira de Inovação, v.1, n.2, p.398-419, 2002. SALLES FILHO, S. Política de 
Ciência e Tecnologia no II PBDCT (1976). Revista Brasileira de Inovação, v.2, n.1, p.179-211, 2003a. 
SALLES FILHO, S. Política de Ciência e Tecnologia no III PBDCT (19801985). Revista Brasileira de 
Inovação, v.2, n.2, p.407-432, 2003b. 

129 I PND - http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/medici/i-pnd-72_74 
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Para que o desenvolvimento econômico se concretizasse no Brasil, seria 

necessária uma estratégia tecnológica em que deveriam ser fortalecidos os setores 

produtivos de alta intensidade e o desenvolvimento de tecnologia e pesquisa próprias. 

Tal política estaria relacionada à busca pelo processo de substituição de 

importações que se estabelecia no país. O aumento do poder competitivo do Brasil 

teria impacto no atendimento das demandas internas e nos processos nacionais de 

adaptação de produtos para as realidades locais. 

O Brasil, então, parecia trabalhar na constituição de instituições que 

auxiliariam o desenvolvimento tecnológico no país: assim,  o I PND teve uma função 

no âmbito CT&I de ordenar o sistema financeiro estabelecido nos anos anteriores com 

Fundos tais como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT), o FUNTEC do BNDE, o Fundo associado ao CNPq e o FUNAT (INT); além 

de coordenar as instituições governamentais para execução do Plano Básico de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país. 

O I PND de 1972 no capítulo II apresenta: “Os fatores da expansão: Política 

Científica e Tecnológica” tema que se tornaria recorrente para a compreensão do 

processo de desenvolvimento do país e de superação de dependência industrial e 

tecnológica. O Plano teve como foco a pesquisa em energia nuclear e atividades 

espaciais. Mas já previa em sua constituição a inserção em outras áreas. Desta forma, 

a estratégia tecnológica do país, segundo este Plano, deveria ter como pontos 

importantes: 

 Fortalecimento da competição nacional em setores prioritários de alta 

intensidade tecnológica. 

 Concentração de recursos em prioridades tecnológicas claras. Como 

não era possível atacar todas as frontes, deveria haver uma priorização 

das aplicações em projetos selecionados com realização eficiente. 

 

Para execução desta estratégia, o Plano previa as seguintes ações: 
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 Operação do sistema financeiro para o desenvolvimento tecnológico 

(FNDCT / FUNTEC / CNPq / FUNAT); 

 Modernização das instituições governamentais de pesquisa em CT 

para execução do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PBDCT); 

 Revigorar a carreira de pesquisador nas instituições do governo 

federal; 

 Implantar do Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica; 

 Incorporar novas tecnologias: energia nuclear, pesquisa espacial, 

oceanografia; 

 Desenvolver indústria intensiva em tecnologia (química, eletrônica, 

siderurgia, aeronáutica); 

 Consolidar a tecnologia de infra-estrutura (energia elétrica, petróleo, 

transportes, comunicações); 

 Criar grandes empresas nacionais e multinacionais brasileiras para 

promover exportações em setores de tecnologia complexa; 

 Estabelecer uma política de modernização tecnológica e administrativa 

da empresa nacional, privada e governamental. 

 Estabelcer uma cooperação financeira do governo às instituições de 

pesquisa criadas pela iniciativa privada; 

 Induzir a criação de politicas em empresas estrangeiras de modo a 

dotarem as subsidiárias com planos de orçamento plurianuais de 

pesquisa 

 Estabelecer processo de financiamento de longo prazo de pesquisa de 

interesse das empresas; 

 Estabelecer isenções fiscais à compra de equipamentos para 

laboratórios de pesquisa (importados ou de fabricação nacional) e para 

certos tipos de pesquisa;  

 Acelerar a transferência de tecnologia com política de patentes, interna 

e externamente; 

 Integrar Indústria-Pesquisa-Universidade, como núcleo fundamental de 

uma estrutura nacional de Educação/Ciência-Tecnologia/Empresa. 
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 Disseminar e consolidar os centros de integração Universidade-

Indústria para assegurar programas de estágio; 

 Adotar programa sistemático de articulação com setor produtivo 

nacional; 

 Realizar convênios entre Governo e as Universidades para estudos de 

desenvolvimento regional. 

 Ampliar a participação dos estudantes nos programas de 

desenvolvimento regional e nacional tais como: Projeto Rondon, 

Operação Mauá e Projeto Integração. 

 

Como apresentado acima, o PBDCT estava previsto na estratégia do governo 

federal de desenvolvimento de CT&I no Brasil. Não somente em termos teórico, mas 

com previsão de dotação orçamentária para sua realização e consolidação do 

resultado esperado de fortalecimento do ecossistema de CT&I no país. Se não foi 

plenamente implementado, serviu para subsidiar a construção dos demais planos 

durante o Regime Militar.  

O Plano se propôs a formar recursos humanos para a Ciência e Tecnologia, 

bem como a garantir o desenvolvimento da qualificação tecnológica da empresa 

nacional. 

Segundo Regina Morel130, a análise desse período nos revela as seguintes 

situações.  

Temos aí um exemplo de como no discurso oficial a intervenção do 

Estado na organização da sociedade e da economia é justificada em 

nome dos interesses da sociedade em geral. A importação de 

tecnologia e a incapacidade tecnológica das empresas nacionais são 

identificadas como obstáculos à sua expansão e a à maximização dos 

lucros. Esses objetivos, apresentados como objetivos da nação, serão 

alcançados graças à eficiência do aparato técnico-administrativo do 

Estado sobre os auspícios da ciência. 

                                                           
130 MOREL, Regina. Obra citada. p. 70 
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De 1967 para cá observamos, por um lado, a expansão do 

desenvolvimento `associado`, isto é, uma aliança entre capitais 

estatais, capitais privados nacionais e as corporações estrangeiras, 

que controlam importantes ramos do setor industrial; por outro lado, os 

objetivos centrais dos governos pós-64 são o `crescimento econômico 

com segurança` e a formação de um ̀ Brasil, grande potência`. É nesse 

contexto que é possível compreender a intensificação das medidas de 

política científica. Como vimos, a ciência é `descoberta`: passa a fazer 

parte do discurso político, e uma série de medidas são tomadas, 

visando a torná-la mais produtiva, mais eficaz. A ciência é valorizada 

por seu caráter de força de produção, capaz de criar tecnologia e 

favorecer a acumulação de capital pelas grandes unidades 

empresariais”. 

 

Na quarta fase do Regime Militar, durante o Governo de Ernesto Geisel (1974-

1979) foi lançado, então, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), vigente 

para o período 1975-1979, que visava dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento estabelecido no período anterior.  

Mais uma vez, o texto do Plano ressaltava a importância do desenvolvimento 

tecnológico em conjunto com uma política de qualificação de recursos humanos.  

Para isso, assim como o instituído anteriormente, o Plano vinha acompanhado 

de um Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (II PBDCT) que, 

desta vez, como nos lembra Motoyama131, visava reforçar a capacidade tecnológica 

da empresa nacional. 

Salles Filho132 ressalta que “O II PBDCT, diferentemente do primeiro, foi um 

plano de desenvolvimento tecnológico, no qual o Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT) deveria operar para as políticas 

industrial e agrícola.” 

                                                           
131 MOTOYAMA, Shozo. Obra citada.  
132 SALLES FILHO, S. Política de Ciência e Tecnologia no II PBDCT (1976). In Revista Brasileira de 
Inovação, 2003, p. 180. 
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Estaria firmada neste texto, então, a relação entre Ciência, Tecnologia e 

Inovação, salientando-se, sobremaneira, a necessidade de ligação entre 

Universidades e Empresas e entre setores público e privado na geração e absorção 

de conhecimento.  

Em pronunciamento oficial, o Ministro do Planejamento e Coordenação Geral, 

João Paulo dos Reis Velloso, na reunião de lançamento do Plano Básico de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 1973/197, o apresentou tecendo as 

seguintes considerações: 

 

[...] o progresso científico e tecnológico está para o Brasil dos anos 

1970 como a emergência do processo de industrialização estava para 

o Brasil do imediato pós-guerra. Trata-se não de um programa setorial, 

por mais importante que seja, mas de uma força motora. É o conduto, 

por excelência, da idéia de modernização, essencial à consolidação de 

uma economia poderosa e competitiva, mas não menos importante em 

relação às demais vertentes dominadoras da estratégia de 

desenvolvimento do Governo de Vossa Excelência. 

 

O I PBDCT serviu para coordenar a execução da política científica e 

tecnológica destinada a fazer atuar orgânica e coordenadamente todo o sistema 

nacional de ciência e tecnologia. 

O CNPq teve papel fundamental de coordenação das atividades que seriam 

implementadas no âmbito do PBDCT e no Ministério do Planejamento, sobretudo 

revendo os instrumentos necessários para realização do trabalho científico. 

Em consonância com o propósito das políticas dos anos 1970 de 

desenvolvimento no Brasil, a política tecnológica atrelava-se aos objetivos nacionais 

de desenvolvimento da indústria brasileira e do processo de substituição de 

importações no país, incluindo, anos depois, também a associação com a política de 

emprego e redução dos níveis de subemprego em setores e regiões do Brasil. 
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O Decreto nº 70.553 de 17 de maio de 1972 definiu áreas de competências 

do setor de ciência e tecnologia, destacando dentre elas as diretrizes para formulação 

do PBDCT que compreenderia a programação articulada de todas as fontes e 

recursos a serem utilizados, que em sua elaboração deveria ser guiada pelo Ministério 

do Planejamento e pela Coordenação Geral em articulação com o CNPq.133 

Este decreto também previu as áreas e as formas em que os recursos seriam 

aplicados para o desenvolvimento de CT&I no país. Vale ressaltar que a definição 

para o país de uma política de ciência e tecnologia que lhe permitisse acompanhar o 

progresso científico mundial, obter, para os setores prioritários, a tecnologia mais 

atualizada e montar internamente uma estrutura capaz de, gradualmente, passar a 

produzir tecnologia, e não apenas de produzir bens e serviços era o elemento central 

para o inicio do processo de desenvolvimento.  

Nos último dos períodos do regime militar, sob o governo do General João 

Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985), seguindo seus antecessores, foi lançado 

o III Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND), para ser instituído no período 1980-

1985 e, como seu desdobramento, o III Plano Básico de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (III PBDCT).  

Seguindo Salles Filho134, “No III PND é dedicada somente uma página à C&T 

para o país”.[...]O III PBDCT diferia dos anteriores também em seu foco: ciência mais 

que tecnologia, tecnologia mais que inovação” 

De acordo com Schwartzman135 três foram os fatores principais que 

contribuíram para esta rápida expansão da C&T nos governos militares: o primeiro, a 

constante preocupação das autoridades civis e militares em criar capacitação em C&T 

no Brasil, como parte de seu projeto de desenvolvimento e auto-suficiência nacional -

sobretudo encaminhada pelo ideário da Segurança Nacional; o segundo o crescente 

                                                           
133 BRASIL.  I PBDCT – Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-
70553-17-maio-1972-418980-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em set/2018. 

134 SALLES FILHO, S. Política de Ciência e Tecnologia no III PBDCT (19801985). In Revista Brasileira 
de Inovação. 2003p.408. 

135 SCHWARTZMAN, Simon. Obra citada. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70553-17-maio-1972-418980-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70553-17-maio-1972-418980-publicacaooriginal-1-pe.html
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apoio que as diferentes políticas de C&T vinham recebendo por parte da comunidade 

científica, apesar dos constantes e graves conflitos com o governo militar; e terceiro  

a expansão econômica do país com taxas de crescimento entre 7 e 10% ao ano.  

Regina Morel136 destaca que: 

A modernização do aparato estatal acarreta a expansão de serviços e 

a necessidade de recursos humanos qualificados. Ao mesmo tempo, a 

nova divisão internacional do trabalho, sob a hegemonia do capital 

monopolista, impõe a necessidade de um certo grau de modernização 

interna: mesmo para assimilar a adaptar a tecnologia importada é 

preciso pessoal qualificado e um incremento do desenvolvimento 

científico-tecnológico. 

Por outro lado, os índices de crescimento econômico e o 

engrandecimento do Brasil são importantes fatores de legitimação dos 

governos, sobretudo após Costa e Silva. O movimento de 64 rompe 

com as fontes de mobilização típicas do populismo, e procura se 

legitimar através da comprovação de critérios tecnocráticos de 

eficiência e racionalidade, elementos importantes de despolitização da 

sociedade civil. A política científica é enquadrada nos objetivos 

políticos dominantes, vinculada ao mito do crescimento econômico, 

prova da eficácia do sistema de dominação; a ciência propriamente dita 

é adicionada de maneira indiferenciada às metas de modernização 

tecnológica, exigidas para compensar o crescente ônus que a 

tecnologia importada representa na balança de pagamentos. 

 

Fato é que mesmo após essa série de movimento, continuavamos sob a égide 

de uma percepção tecnocrática da Ciência e Tecnologia segundo a qual o 

desempenho das instituições depende tão somente de sua organização interna, da 

qualidade do pessoal e da adequação entre meios e fins, desconsiderando as tensões 

e jogos de força existentes no sistema produtivo, sobretudo em âmbito internacional.  

                                                           
136 MOREL, Regina Obra citada. p. 71 
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Shozo Motoyama137 aponta, ainda, como pontos críticos do regime militar 

fatores como o excessivo endividamento externo, a falta de articulação da política 

científica e tecnológica com a política econômica e, sobretudo, a pouca valorização 

das atividades de investigação científica e tecnológica por parte da sociedade.  

Isto é, o processo de inserção de C&T foi realizado sem que a condições 

econômicas estivessem pré-estabelecidas e, sobretudo, sem que o trabalho de 

legitimação social das ações e dos princípios da política científica fossem 

compartilhados e internalizados pela comunidade científica como um todo e, 

sobretudo, reconhecidos como ganho social pela sociedade em geral.  

Com o término do regime militar, teve início a chamada Nova República, 

período marcado pela recessão econômica e hiperinflação, mas também capitaneado 

por um processo de redemocratização do país e por uma grande expectativa pela 

retomada do desenvolvimento, como nos lembra Maíra Baumgarten138. 

No governo de José Sarney (1985-1990), último governo do regime militar e 

primeiro da transição, foi lançado o I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova 

República (I PND-NR) para o período de 1986 a 1989 e, também, o Plano de Ação 

Governamental (PAG) para o período de 1987 a 1991.  

Estes planos objetivaram priorizar a minoração dos desequilíbrios sociais. O 

final do regime militar foi marcado, pontualmente, pela enorme dívida pública 

acumulada, consubstanciada em uma impagável dívida externa, pela crise 

internacional do petróleo e, sobretudo, por um momento de enorme desequilibro social 

e pobreza extremas.  

Vale destacar, entretanto, como marco importante deste período a criação do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por meio do Decreto nº 91.146, de 15 de 

março de 1985 (posteriormente revogado em 1990).  

O Decreto de criação assim estabelecia: 

                                                           
137 MOTOYAMA, Shozo. Obra citada.  
138 BAUMGARTEN, Maira. Obra citada.  
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Art. 1º. Fica criado na Organização do Poder Executivo Federal o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, com a seguinte área de 

competência:  

I - patrimônio científico e tecnológico, e seu desenvolvimento;  

II - política de ciência e tecnologia;  

III - política nacional de informática.  

Art. 2º. Ficam transferidos para o Ministério da Ciência e Tecnologia os 

seguintes órgãos e entidades:  

I - Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN, criado pela 

lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, e alterações posteriores;  

II - Secretaria Especial de Informática - SEI, criada pelo Decreto nº 

84.067, de 8 de outubro de 1979, e alterações posteriores;  

III - Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI, criada pela 

Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984;  

IV - Distritos de Exportação de Informática, criados pela Lei nº 7.232, 

de 29 de outubro de 1984;  

V - Fundo Especial de Informática e Automação, criado pela Lei nº 

7.232, de 29 de outubro de 1984;  

VI - Comissão de Cartografia - COCAR, criada pelo Decreto-lei nº 243, 

de 28 de fevereiro de 1967, e alterações posteriores;  

VII - Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, criada pelo Decreto 

nº 61.056, de 24 de julho de 1967, e alterações posteriores; VIll - 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq, criado pela lei nº 6.129, de 6 de novembro de 1974, e alterações 

posteriores. 

 

Como se vê, para o MCT foram transferidos o CNPq, a FINEP e outros órgãos 

relacionados com o desenvolvimento e promoção da ciência e da tecnologia.  

No seu decreto de criação estavam definidas, ainda, as seguintes áreas de 

competência: (1) patrimônio científico e tecnológico; (2) política científica e tecnológica 

e coordenação de políticas setoriais; (3) Política nacional de informática; (4) política 

nacional de cartografia; (5) política nacional de biotecnologia; (6) política nacional de 

pesquisa, desenvolvimento, produção e aplicação de novos materiais e serviços de 

alta tecnologia, química fina, mecânica de precisão e outros setores de tecnologia 

avançada  
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Por fim, Regina Morel139 nos alerta que:  

Se na politica científica explicita a ciência brasileira, é vista como fator 

de desenvolvimento, na realidade sua atuação como elemento 

dinâmico do sistema produtivo é limitada pelos condicionamentos do 

capitalismo dependente, que refletem as novas relações entre centro e 

periferia do sistema capitalista internacional. 

À medida que prossegue o processo de industrialização brasileiro as 

exigências tecnológicas são cada vez mais complexas: a demanda por 

tecnologia estrangeira não se limita mais à compra de bens de capital, 

mas envolve conhecimentos técnicos relativos a produtos e processos, 

adquiridos por meio de contratos entre empresas brasileiras e 

estrangeiras. 

 

Em 1988 foi promulgada a nova Constituição da República que trouxe 

mudanças significativas no campo de C&T, sobretudo em sua modelagem jurídica, 

como já apresentado no capítulo anterior. 

Sob a égide da CF, ficou estabelecido que Ciência e Tecnologia são temas 

estruturantes de todo o processo de desenvolvimento nacional e que, daquele 

momento em diante, contaria com a proteção e encaminhamento constitucional 

guiando todas as decisões governamentais e todo e qualquer projeto nacional 

vinculado à Ciência e Tecnologia.  

 

3.3. Políticas de Ciência e Tecnologia posteriores a 1988 

 

Logo após a promulgação da Constituição, instalada a Nova República, o 

processo democrático reestabelecido, foi realizada a primeira eleição para 

Presidência da República. A primeira eleição, ainda acompanhada dos temores pós-

                                                           
139 MOREL, Regina. Obra citada. p. 77 
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regime militar e diante de uma nação com uma situação econômica degradante, 

revelaria que o percurso da implantação e desenvolvimento da Ciência e Tecnologia 

seria tortuoso e as tão esperadas mudanças não viriam tão prontamente.  

A vitória de Fernando Collor de Mello, com uma agenda vinculada ao 

liberalismo, afastou de maneira violenta o prognóstico de que teríamos uma politica 

pautada pela superação do subdesenvolvimento140.  

No inicio do governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) teve início um 

programa de reformas liberalizantes que prosseguiria nos governos seguintes, em 

meio a uma situação interna de hiperinflação e em um contexto mundial de 

esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado na industrialização. Como parte 

do receituário neoliberal, foi adotada a estratégia de diminuir a participação do Estado 

no investimento em investigação científica e tecnológica, ou seja, mais uma vez 

acompanhando o raciocínio de que este é gasto e não investimento. 141  

A postura com relação à atividade científica foi colocá-la diretamente a serviço 

de um desenvolvimento industrial competitivo, numa economia caracterizada por um 

processo de abertura internacional, no qual os modelos de dependência clássicos se 

reproduziam.142  

                                                           
140 O histórico aqui apresentado terá como base, além dos textos já indicados anteriormente, as 
seguintes referencias: ARRUDA, M.; VELMULM, R.; HOLLANDA, S. Inovação Tecnológica no Brasil: 
A indústria em busca da competitividade global. São Paulo: Anpei, 2006;  BASTOS, V. D. Fundos 
Públicos para ciência e tecnologia. In Revista do BNDES, v. 10, n. 20, p. 229-260, 2003. 
BAUMGARTEN, M. Conhecimento e sustentabilidade: políticas de ciência, tecnologia e inovação 
no Brasil contemporâneo. Porto Alegre: UFRGS / Sulina, 2008;  CORDER, S. Políticas de inovação 
tecnológica no Brasil: Experiência recente e perspectivas. In Texto para Discussão No 1.244, Instituto 
de Pesquisa Aplicada – IPEA Brasília, 2006.; LIMA, P. G. Política científica & tecnológica no Brasil 
no Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). Dourados, MS: Editora da UFGD, 2011.; 
MOTOYAMA, S. (org) Prelúdio para uma história: ciência e tecnologia no Brasil. São Paulo: 
EDUSP, 2004.; SALERNO, M. S. A política industrial, tecnológica e de comércio exterior do Governo 
Federal. In Parcerias Estratégicas, n.19, p.13-35, 2004.; SERAFIM, M. P.; DAGNINO, R. P. A política 
científica e tecnológica e as demandas da inclusão social no governo Lula (2003-2006). In Organização 
& Sociedade, Salvador, v.18, n.58, p.403-427, 2011; STEMMER, C. E. Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT) In SCHWARTZMAN, S. (coord.). Ciência e 
Tecnologia no Brasil: Política Industrial, Mercado de Trabalho e Instituições de Apoio. Rio de 
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, p.1-59, 1995.  

141 Ver a esse respeito MOTOYAMA, Shozo. Obra citada. e BAUMGARTEN, Maira. Obra citada. 

142 SCHWARTZMAN, Simon. Obra citada. 
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Para promoção de desenvolvimento em Ciência e Tecnologia pode-se 

destacar neste período, a instituição do Programa de Apoio à Capacitação 

Tecnológica da Indústria (PACTI) estabelecidos com vistas à melhoria da produção 

industrial brasileira. 

Também foi reeditado, no início de 1991, o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT II), incluindo mais dois 

subprogramas: Ciências Ambientais e de Novos Materiais.  

Contudo, diante de um quadro inflacionário acelerado, aliado às 

descontinuidades políticas ocasionadas por diferentes e divergentes interpretações 

de propósitos para a nação e seu desenvolvimento tanto em âmbito interno quanto 

externos, as expectativas em torno do PADCT II se frustraram rapidamente. Como 

destaca Lima, “As projeções do PADCT II ficaram somente no papel, noutras palavras, 

não passaram de uma carta de intenções com conteúdo desfocado, gerando uma 

abrupta queda em investimentos em C&T no Brasil” 143. 

De acordo com Schwartzman, ainda podem ser destacados como 

acontecimentos do período: 

1. a transformação da FINEP em uma agência voltada quase que 

exclusivamente para o financiamento da pesquisa tecnológica industrial, com o virtual 

desaparecimento do FNDCT, que financiava a pesquisa básica e universitária;  

2. o desmantelamento do Programa Nacional de Informática, com o fim da 

reserva de mercado para produtos brasileiros;  

3. a criação de propostas de apoio ao desenvolvimento de "Parques de 

Tecnologia" junto às principais Universidades;  

4. o estabelecimento de propostas de criação de sistemas de incentivo indireto 

à pesquisa aplicada nas Universidades, pela atribuição de recursos de pesquisa para 

o setor industrial possa contratar serviços das Universidades e Centros de Pesquisa;  

                                                           
143 LIMA, P. Obra citada.  2009, p.149-150 
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5. a extinção de grandes programas de pesquisa tecnológica governamental, 

inclusive militares, como o programa nuclear e o programa espacial;  

6. a inserção de uma legislação que possibilitou a aposentadoria precoce no 

serviço público esvaziando as Universidades de professores mais qualificados e 

experientes sem tempo para transição;  

7. os orçamentos gerais de C&T continuaram em declínio com cada vez 

menos destinação do PIB para estas atividades.  

 

Como se observa, as principais mudanças conversavam com os grandes 

propósitos da teoria neoliberal da economia adotada pelo então governo. A crise 

politica, a ausência de apoio de setores indústrias, logo no início do segundo ano do 

mandato de Fernando Collor, levou ao processo de impeachment. Em seu lugar, 

assumiu o seu vice-presidente, o politico vinculado ao Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro, Itamar Franco.  

As expectativas em torno do governo Itamar Franco (1993-1994) apontavam 

para os investimentos em C&T e uma ampliação deste, vez que a pauta de governo 

não estava tão vinculada à assunção das diretrizes internacionais neoliberais. 

Entretanto, mais uma vez não aconteceu nenhum grande investimento em Ciência e 

Tecnologia, não só pela transitoriedade do mandato, mas, sobretudo, porque a 

agenda econômica, mais uma vez, estava vinculada a trocas infinitas de planos.  

Itamar Franco, entretanto, reestabelecimento o MCT, alçando-o novamente 

ao patamos de Ministério. Nos anos do governo Collor o MCT havia sido colocado na 

condição de Secretaria. Esse movimento também trouxe grande expectativa à 

comunidade científica144 e, de fato, houve no período uma ligeira, mas não suficiente, 

recuperação orçamentária no campo da C&T no Brasil.  

Deve-se, também, que vimos se configurar nesse momento uma nova forma 

de orientação para a política de incentivos fiscais destinados às empresas e aos 

                                                           
144 SCHWARTZMAN, Simon. Obra citada. 1995 
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setores que desenvolviam atividades de P&D. O mundo jurídico, de maneira muito 

constante, apoiou esta nova mudança propondo um arcabouço jurídico para dar 

sustentação à área e, sobretudo, àquilo que estivesse vinculado à inovação, tal como 

a  Lei 8.661/93que dispunha sobre os incentivos que compunham o Programa de 

Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI).  

Findando o mandato de Itamar Franco, primeiro governo da Nova Republica 

e que ainda não admitia a reeleição presidencial, o presidente viu seu então Ministro 

da Economia, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso assumir a presidência. Parte 

em virtude do sucesso do plano econômico denominado Plano Real, parte em virtude 

de uma proposta, em um primeiro momento, considerada como social-liberal.  

Assim, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), entre os 

anos de 1995a1998 iniciou-se um processo de Reforma do Estado que tinha como 

pressupostos: nova política de privatizações; reforma gerencial das empresas estatais 

e das públicas; criação de órgãos e agencias reguladoras, criação de agências 

executivas e das organizações sociais, cujo impacto se fez sentir de forma precípua 

no setor de C&T. 

Atores relevantes na C&T tais como empresas estatais, institutos públicos de 

pesquisa e, sobretudo, as Universidades públicas tiveram a sua atuação bastante 

limitada em função da restrição do financiamento público imposto pelo processo de 

reforma gerencial do Estado. 

Segundo Shozo Motoyama, o principal instrumento de planejamento deste 

governo foi o Plano Plurianual (PPA) que norteou o desenvolvimento de diversos 

setores da infraestrutura governamental, dentre os quais incluía-se a C&T145.  

Em 1996 houve o lançamento do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência 

(PRONEX), cuja meta principal era apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico 

por meio do fomento à pesquisa nas grandes áreas do conhecimento. Tal programa 

                                                           
145 MOTOYAMA, Shozo. Obra citada. 2004; BAUMGARTEN, Maira. Obra citada. 2008 
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se sustentava no apoio aos n núcleos de pesquisadores com destaque na comunidade 

acadêmica brasileira.   

Ressalte-se também a criação, em 1996, do Conselho Nacional de Ciência e 

Tecnologia (CCT), ligado diretamente à Presidência da República que funcionaria 

como um órgão de assessoria especial, cuja finalidade principal era a formulação e 

implementação de uma política científica e tecnológica que previsse a centralização 

das decisões. Percebe-se, porém, que não houve nenhuma implementação efetiva do 

que já estava prevista na CF em seus artigos 218 e 219. 

Uma terceira fase do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PADCT III) foi inaugurada em 1998, no mesmo ano em que foi criado 

pelo MCT o programa “Institutos do Milênio”.  

Tais programas vinham sendo delineados com o intuito de voltar a dar atenção 

à formação e qualificação de Recursos Humanos. Assim aumentando a competência 

científica brasileira por meio do apoio e capacitação de centros de pesquisa e 

laboratórios de alta qualidade científica e/ou atuantes em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento nacional, um novo modelo poderia surgir. Para dar concretude a 

isso, foram pensados grupos de pesquisa que respeitassem à necessidade de serem 

de alto nível científico e tecnológico e de terem atuação em áreas estratégicas 

nacionais tais como Ciências do mar; Ciências do Amazonas e Semi-árido. 

Findado o primeiro governo FHC, percebe-se que não foram implementadas, 

novamente, mudanças estruturais na área de C&T, salvo na regulação de algumas de 

suas atividades como a Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Cultivares, a Lei do 

Software e a Lei da Biossegurança.  

Motoyama acrescenta, ainda, que o desenvolvimento da pesquisa científica e 

tecnológica no período não aconteceu de forma sistematizada e intencional, dada a 

falta de investimentos e priorização do setor.  

Após a aprovação pelo Congresso Nacional da possibilidade de reeleição, 

FHC conquistou seu segundo mandato como presidente no ano de 1998, para 

governar entre os anos de 1999-2002. Fiel à sua política econômica, o espaço para 

C& T continuava o mesmo e cada vez mais deteriorado pela dinâmica que se 
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estabelecia no mundo. Durante esse período, países parceiros e consumidores de 

certa tecnologia e produção brasileiros, como a Argentina, enfrentaram crises 

econômicas graves, obrigando o Brasil a repensar uma série de atitudes e, voltando-

se, em certa medida, para o mercado interno. 

A partir de 1999, a ênfase do governo em C&T foi a de incorporar políticas de 

incentivo à inovação com a criação de mecanismos de fomento para aumentar os 

recursos e permitir a concretização de projetos de inovação tecnológica. Para tanto, 

tornou-se necessário estabelecer, mais uma vez, uma nova modelagem jurídica que 

pudesse, ao mesmo tempo, conversar com a politica econômica do governo e todos 

os seus interesses. Deste modo, retomou-se a ideia de criação de Fundos Específicos 

para os financiamentos. Neste momento, foi criado o Fundos Setoriais (FS).  

Nesta nova modelagem jurídica, com a ideia de uma pequena reforma, foram 

editadas 15 (quinze) novas Leis de fomento e/ou implementação de regras para C & 

T.  

O primeiro grande conjunto de Leis vinculava-se à criação dos FS e tiveram 

como objetivo o desenvolvimento científico e tecnológico de determinados setores 

econômicos e produtivos. Em diferentes setores, como telecomunicações e petróleo, 

a capacitação tecnológica do país estava ancorada em institutos diretamente 

vinculados a essas empresas estatais e isso precisava ser ampliado, por exemplo.  

Além dos Fundos Setoriais, implementados na perspectiva de alterar de forma 

radical o panorama de financiamento do setor de C&T, essas alterações propunham 

modificar  o relacionamento do MCT e de suas Agências de Fomento (CNPq e FINEP) 

com os demais órgãos setoriais do Governo Federal, algo que foi denominado como 

“Estratégia de Generalização de Outros Fundos Setoriais”, e que possuía as seguintes 

características:  

 Definição de um mecanismo de ‘funding’ que pode variar de acordo 

com o setor e/ou área de conhecimento;  

 Deve-se nomear  um comitê gestor que reflita os interesses do Governo 

e da sociedade (meio empresarial, comunidade científica e tecnológica, 

etc.);  
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 Formatação de um aparato legal e institucional para o funcionamento 

do Programa, como por exemplo uma secretária-executiva;  

 Estruturação das normas do Programa, como a definição de suas 

diretrizes básicas, sua área de atuação e seu regulamento operacional. 

A criação dos FS representou uma inovação institucional no financiamento 

das atividades de C&T no Brasil, trazendo grande expectativa em relação à escala e 

estabilidade dos investimentos na área, permitindo a reorientação da agenda do 

fomento no suporte à inovação empresarial e, ainda, consolidando um fluxo regular 

de recursos para a pesquisa científica, constituindo-se num modelo de convergência 

entre a política industrial e as políticas de C&T. 

Conforme Bastos, Dentre os FS criados, pode-se citar o Fundo Verde-

Amarelo, cujo objetivo é incentivar a interação universidade-empresa, dentro da 

perspectiva de um Sistema Nacional de Inovação (SNI). Segundo a autora, as 

diretrizes que orientam os FS deixam bem clara a preocupação em atrelar a C&T à 

inovação e podem ser resumidas da seguinte forma146. 

1. Modernizar e ampliar a infraestrutura de C&T;  

2. Promover maior sinergia entre Universidades, centros de pesquisa e setor 

produtivo;  

3. Criar novos incentivos ao investimento privado em C&T;  

4. Incentivar a geração de conhecimento e inovações que contribuam para a 

solução dos grandes problemas nacionais; e  

5. Estimular a articulação entre ciência e desenvolvimento tecnológico, 

através da redução das desigualdades regionais e da interação entre 

Universidades e empresas.  

 

Este seria um marco fundamental para toda a estrutura de C&T no pais. Outro 

marco importante do segundo governo de FHC foi a realização, pelo MCT, da 2ª 

Conferência Nacional de CT&I, em setembro de 2001. Os debates da conferência 

                                                           
146 BASTOS, P. Obra citada, 2003, p.240 
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tiveram como ponto de partida o “Livro Verde”, elaborado para servir como uma 

referência básica para as discussões na área ambiental.  

Na conferência foram elaboradas as diretrizes estratégicas do setor até o ano 

de 2010, consubstanciando-se no “Livro Branco”. 

As políticas de C&T implementadas pelo MCT no período de 1999 a 2002, 

dentro do enfoque do SNI, seguiram a tendência internacional, com a incorporação da 

inovação em suas diretrizes, o que se manteve mesmo com a mudança de governo 

em 2003.   

Sobre este último aspecto, os autores concordam que, apesar de não terem um 

caráter de politicas para superação do desenvolvimento, a política científica e 

tecnológica foi uma das únicas em que governos com bases ideológicas distintas 

adotaram diretrizes semelhantes. Isso pode ser observado, por exemplo, a partir da 

leitura dos planos plurianuais dos governos FHC e, posteriormente, nos primeiros 

planos do governo Lula, cujos eixos estruturantes e objetivos declarados estavam 

muito próximos em termos de diretrizes e princípios. 

Após os dois mandatos de FHC, Luís Inácio Lula da Silva assumiu a presidência 

para o governo entre os anos de 2003 a2006. Com uma nova perspectiva e plano 

econômico, que se anunciava como um plano econômico-social, o governo foi iniciado 

com uma política de continuidade no campo da C&T, valendo-se das contribuições 

provenientes dos debates da 2ª Conferência Nacional de CT&I, realizada em 2001 e 

cujas analises e recomendações estavam sintetizadas no “Livro Branco”. 

Importante se faz registrar, no entanto, que a principal mudança relevante no 

padrão da política vigente foi a criação da Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia 

para a Inclusão Social (SECIS) em 2003, como parte integrante da agenda social do 

e do projeto de desenvolvimento econômico-social que se deslumbrava que seria 

implementado147.  

                                                           
147 SERAFIM,, M. P e DAGNINO, Renato. Obra citada. 2011 



135 

 

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (PNCT&I), formada por 

um eixo estruturante ou horizontal (Expansão, Consolidação e Integração do Sistema 

Nacional de C,T&I) e por três eixos estratégicos (Eixo 1: Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE); Eixo 2: Objetivos Estratégicos Nacionais 

e Eixo 3: C&T para a Inclusão e Desenvolvimento Social).  

A finalidade específica expressa na PNCT&I era o do estabelecimento e da 

consolidação de um novo aparato institucional para a promoção da ciência, tecnologia 

e inovação no País, a partir da adoção de novos marcos legais e reguladores e do 

fortalecimento de mecanismos, instrumentos e programas que agreguem maior 

consistência às ações com essa finalidade. 

Especificamente com relação à PITCE foi lançado em novembro de 2003 o 

documento: “Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior” 

(PITCE), com o objetivo declarado era “incentivar a mudança do patamar competitivo 

da indústria brasileira rumo à diferenciação e inovação de produtos”.  

Ou seja, mais uma vez, o governo necessitava de uma nova modelagem 

jurídica para o desenvolvimento de suas politicas.  

Parece ter existido, nesse momento e após a Conferência, um 

reconhecimento das lacunas presentes no aparato institucional dedicado ao 

desenvolvimento tecnológico bem como a insuficiência de instrumentos de estímulos 

destinados à inovação. 

Outro fato importante deste período foi a Lei 10.973/04 ou Lei da Inovação, 

regulamentada pelo Decreto 5.565/05, que em seu artigo 1º “estabelece medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com 

vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento 

industrial do País”148  

A Lei da Inovação estava organizada em torno de três eixos: a constituição de 

um ambiente propício à construção de parcerias entre as Universidades, institutos 

                                                           
148 BRASIL. Lei 10.973/04.  
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tecnológicos e empresas, o estímulo à participação de instituições de ciência e 

tecnologia no processo de inovação; e o incentivo direto à inovação na empresa.  

Ainda no campo legal, ressalte-se a criação da Lei 11.196/05 conhecida como 

Lei do Bem que ampliava o foco dos benefícios concedidos pela Lei de inovação, 

estabelecendo que quando se comprovasse o engajamento de uma determinada 

empresa na realização de P&D, o Estado poderia permitir o beneficio automático dos 

incentivos fiscais previstos.  

Destaca-se, também, que ainda no primeiro mandato do Governo Lula foi 

realizada a 3ª Conferência Nacional de CT&I, em novembro de 2005, com o objetivo 

de aprofundar o debate e apresentar propostas concretas de utilização da ciência, da 

tecnologia e da inovação produzidas no Brasil como pilares de uma política de Estado 

para promover o desenvolvimento econômico, social, político e cultural do país. 

Tal evento buscou ratificar e aprofundar a incorporação do tema inovação à 

C&T a partir do marco definido pela Conferência anterior, por meio de debates 

agrupados por grandes temas: geração de riqueza, inclusão social, áreas 

estratégicas, contribuição internacional e gestão e regulamentação.  

No segundo Governo Lula em vigência entre os anos de 2007 a2010, dando 

continuidade às ações anteriores, foi elaborado pelo MCT o Plano de Ação em C,T&I  

(PACTI) para o mesmo período, definindo iniciativas, ações e programas para 

enfatizar o papel da C,T&I no desenvolvimento do país. O documento foi organizado 

em quatro prioridades estratégicas (Expansão e Consolidação do Sistema Nacional 

de C,T&I; Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas; Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas e C,T&I para o desenvolvimento 

social) consonantes com a Política Nacional de C,T&I, por sua vez organizados em 

linhas de ação. 

Cabe ainda registrar a realização da 4ª Conferência Nacional de CT&I, em 

maio de 2010, alinhada às prioridades de ação do PACTI 2007-2010, o que resultou 

na elaboração do “Livro Azul”, que sintetizaria as principais contribuições do evento, 

cujo pano de fundo foi o desenvolvimento sustentável e a inovação e serviu de base 

para as ações durante este governo.  
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O Governo Dilma Rousseff iniciado em (2011-2014) deu continuidade ao 

PACTI 2007-2010 por meio da “Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(ENCTI) ”, cuja concepção apoiava-se na experiência acumulada no campo do 

planejamento de C&T no Brasil, iniciado desde a década de 70 com os PBDCT, bem 

como nas recomendações consubstanciadas nos Livros elaborados nas Conferências 

Nacionais.   

A ENCTI foi concebida para articular-se com a política industrial brasileira 

representada pela PITCE, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e pelo 

Plano Brasil Maior (PBM), lançado em agosto de 2011, que tinha C, T&I como diretriz 

central da política de governo e ainda com o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE). 

Há que se ressaltar também que em agosto do ano de2011, acompanhando 

o desenvolvimento da temática no governo, o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT) passou a ser denominado Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

o que não se configuraria numa simples questão semântica, mas, sim, refletiria uma 

opção estratégica. 

Na Estratégia desenvolvida e explicitada pela ENCTI, alguns programas 

tornaram-se prioritários vez que envolviam cadeias importantes para impulsionar a 

economia brasileira tais como: tecnologias da informação e comunicação, fármacos, 

complexo industrial da saúde, petróleo e gás, complexo industrial da defesa, 

aeroespacial e ainda áreas relacionadas com a economia verde, energia limpa e 

desenvolvimento social e produtivo.  

Vinculado a este documento estratégico e ao Plano Nacional de Educação, 

foi criado o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) cujo objetivo voltava-se à 

qualificação de recursos humanos ainda em fase de formação inicial, em cursos de 

graduação, por meio do contato com instituições e pesquisas realizadas 

internacionalmente. Merecem destaques, ainda, uma série de ações que propiciaram 

dentre outras coisas o fortalecimento da FINEP, por meio da ampliação do crédito 

para financiamento da inovação; a consolidação do Sistema Brasileiro de Tecnologia 

(SIBRATEC) para a prestação de serviços e extensão tecnológicos e a criação da 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMPRAPII) em parceria com a 
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Confederação Nacional da Indústria (CNI) buscando a agilidade na interação das 

Universidades com as empresas.  

Tomando-se como ponto de partida os anos 90, identifica-se que ainda no 

começo da década permanece a ênfase do governo na questão econômica e os 

planos nacionais de desenvolvimento, mais uma vez, apresentam-se apenas como 

planos de crescimento econômico. Não sem razão, o plano foi denominado de “Plano 

de Aceleração do Crescimento – PAC”.  

Dentro desse diapasão, novamente, as pesquisas científicas e tecnológicas 

não foram priorizadas nas linhas de investimentos do Estado.  

A presidenta Dilma Roussef foi eleita para o segundo mandato de governo no 

ano de 2014. Entretanto, seu mandato foi interrompido por um processo de 

impeachment estabelecido no Congresso Nacional, que a levou a Renunciar a seu 

cargo em junho de 2016. 

Em seu lugar assumiu o então vice-presidente, e também integrante do PMDB 

– que nos anos 2010 passa a se denominar apenas MDB –, Michel Temer. No governo 

Temer (2016-2018) foram poucas as medidas tomadas para a promoção da C &T no 

país.  

A primeira grande mudança foi a da estruturação do Ministério, que 

presenciou a fusão dos ministérios de Ciência e Tecnologia e Comunicações. Esta 

atitude foi amplamente criticada por pesquisadores e membros das inúmeras 

instituições criadas no início das discussões sobre C&T no país. Um cenário como 

este reduziria, em larga medida, a possibilidade da representação institucional do 

setor em decisões estratégicas no país, uma vez que com ministério próprio contava 

com recursos específicos e lugar de decisão ligado diretamente à presidência da 

república.  

O novo ministério criado teve os recursos reduzidos em 44% no ano de 2017. 

A área que entendida desde o seu princípio como fomentador do desenvolvimento 

industrial e de criação de externalidades econômicas positivas tem seu papel 

diminuído com a nova política adotada. 
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Além disso, o principal programa de capacitação e formação de recursos 

humanos do país – o Programa Ciência sem Fronteiras - foi reduzido para atender 

apenas os profissionais da pós-graduação, retirando o aspecto de construção de 

pesquisa e recursos humanos qualificados para atender as demandas do país desde 

o início de sua formação.  

O programa que de 2011 a 2014 concedeu 75 mil bolsas para formação de 

pesquisadores na área teve no governo a Temer a manutenção de 5.000 pós 

graduação.149 , segundo os dados do próprio Ministério da Educação.  

Nada mais foi identificado como uma politica precisa e própria para o 

desenvolvimento da C&T neste governo que se findou não apresentando nem um 

novo plano econômico nem um plano de desenvolvimento nacional. Apenas a 

suspensão de diferentes Programas vinculados à articulação de Ciência e Tecnologia 

com a sociecade, com a Educação e, sobretudo, com o desenvolvimento nacional.  

Ao terminarmos esse esboço histórico, podemos perceber que as políticas de 

CT&I150 no Brasil passaram por diferentes momentos e modelagens jurídicas. Se no 

início de suas proposições, elas eram representadas nos planos compreendidos entre 

1953/1967, como expoentes das demandas reais do modelo econômico; em outros 

momentos ela ganhou característica de política geral, sem nenhuma especificidade, 

como acontecerá a partir de 1968 e perdurou nas décadas de 80 e 90. 

Se utilizarmos como marco temporal o ano de 1951, ano em que foi criado o 

CNPq, podemos, com certeza, afirmar que nestes quase 70 anos ainda não temos 

nem vislumbramos uma PCT que tivesse sido plenamente implantada e, mais ainda, 

que em seu bojo pudessem ser observadas características de um plano bem 

articulado e prolongado de inserção no seio da sociedade, alterando e transformando 

                                                           
149 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Dados. Disponível em 
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/inovacao/programa-ciencia-sem-fronteiras-
bolsas-para-estudantes-a-partir-da-graduacao-e-para-pesquisadores-do-brasil-e-do-exterior-em-
intercambio-de-tecnologia-e-inovacao.aspx. Acesso em out/2018. 

150 ARAÚJO, Giselda Barroso Guedes. Obra citada. 

 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/inovacao/programa-ciencia-sem-fronteiras-bolsas-para-estudantes-a-partir-da-graduacao-e-para-pesquisadores-do-brasil-e-do-exterior-em-intercambio-de-tecnologia-e-inovacao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/inovacao/programa-ciencia-sem-fronteiras-bolsas-para-estudantes-a-partir-da-graduacao-e-para-pesquisadores-do-brasil-e-do-exterior-em-intercambio-de-tecnologia-e-inovacao.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/inovacao/programa-ciencia-sem-fronteiras-bolsas-para-estudantes-a-partir-da-graduacao-e-para-pesquisadores-do-brasil-e-do-exterior-em-intercambio-de-tecnologia-e-inovacao.aspx
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sistemas produtivos, sistemas educacionais e, sobretudo, proporcionando 

desenvolvimento econômico e social para o país.  

Muitas podem ser as causas destes descompassos e, com certeza, se 

embrenharmos em análises e perspectivas especificas provavelmente encontraremos 

um sem número de exemplos que nos permitem comprovar tal afirmação.  

Por isso mesmo, optamos por continuar esta reflexão a partir da análise de 

um outro grande instituto social e também direito fundamental: a Educação. Assim, 

para concluirmos o pensamento da Ciência e Tecnologia como elemento para 

concretização do projeto de superação do subdesenvolvimento, vamos nos 

encaminhar para refletir se pode a Educação, ela mesma, ser um mecanismo para 

essa superação e, se sim, como poderíamos construir uma agenda concreta de ações 

para essa implementação.  
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4. ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS NA AGENDA DAS POLÍTICAS 

NACIONAIS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (C, T & I) 

 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse 

o objetivo de adaptação e não preparasse os homens 

para se orientarem no mundo. Porém ela seria 

igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo 

nada além de well ajusted people, pessoas bem 

ajustadas, em conseqüência do que a situação 

existente se impõe precisamente no que tem de pior.  

Theodor Adorno.151. 

 

Desde a promulgação da Constituição em 1988 vivenciamos mais do que uma 

simples postulação e incorporação de direitos, uma conversão de paradigmas 

filosófico-políticos sobre os conceitos e institutos jurídicos fundamentais, redefinindo-

se, em alguns casos, sua própria natureza e gerando alteração na estrutura do 

ordenamento jurídico e na concepção de justiça contemporânea.  

Dentre essas mudanças, encontramos aquela que pode ser observada pela 

transição legal e legítima do princípio sustentador do conceito e objetivo do 

desenvolvimento de um parâmetro sistêmico (direitos e deveres) para um parâmetro 

estruturador (princípios e valores). Ou seja, quando se pensa em desenvolvimento 

hoje, não se vincula este objetivo como apenas uma atuação social para a promoção 

do bem público e coletivo ou ampliação de riquezas em um Estado, mas, sim, em 

possibilidades e direitos que permitam que o ordenamento jurídico funde-se em 

valores e princípios norteadores de ações e reações no Estado de Direito com fins 

previamente determinados e dirigidos.  

No Brasil, portanto, o Estado assumiu a disciplina das atividades políticas no 

sentido de orientar os sujeitos, que, por sua vez, são coparticipantes da política 

exercendo seus direitos e deveres e postulando seus valores. Este é um dos pilares 

                                                           
151 ADORNO, Theodor. Educação e emancipação. 1995, p. 143 
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do estabelecimento das políticas de Estado para consolidação dos direitos 

constitucionais, como acontecem com as Políticas de Ciência e Tecnologia.  

A partir do desenho constitucional de 1988, em qualquer que seja a política 

pública implementada, o que se busca é a concretização dos objetivos do Estado 

vinculados ao Desenvolvimento Nacional. A questão, portanto, deve ser recebida 

como defesa dos interesses coletivos e difusos, e, não, somente como de interesse 

estatal, regulamentador. 

O problema do desenvolvimento econômico seria, justamente, caracterizar a 

natureza destas mudanças e identificar os seus mecanismos, com o intuito de poder 

prever ou interpretar antecipadamente os seus efeitos e consequências.  

A ordem jurídico-econômica deve, assim, atuar como garantidora de 

liberdades necessárias para que a inovação – advinda das políticas de Ciência e 

Tecnologia- tenha espaço para acontecer. Por isso mesmo, como vemos, a atual 

política de consolidação e fortalecimento do sistema brasileiro de fomento à Ciência e 

Tecnologia está inserida em um contexto econômico internacional de intensa 

competição.  

Nesse sentido, o Brasil, portanto, deve assumir um parâmetro para 

concretização de sua agenda de desenvolvimento.  

Na primeira década do século XXI, observamos uma série de tentativas de 

implementação de mudanças estruturais com vistas à apreensão e absorção da 

agenda de desenvolvimento.  

Em larga medida vem se compreendendo que um dos caminhos estratégicos 

em Ciência e Tecnologia está vinculado à estruturação de um Sistema Nacional de 

Inovação, com a adoção de uma série de políticas e a atuação de instituições públicas 

e privadas (a articulação essencial entre os atores da chamada “tripla hélice”: 

academia, governo e setor privado) voltadas para o desenvolvimento e a difusão de 

novas tecnologias e, em definitivo, da concretização das PCTs. 

O fundamento jurídico destas políticas, como se viu, está no que se chama 

hoje de ordenamento jurídico da inovação, estruturado a partir dos artigos 3º, 170, 218 
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e 219 da Constituição de 1988. Portanto, todas as atividades e atores da política 

científica e de inovação tecnológica (“a pesquisa científica básica”, a “pesquisa 

tecnológica”, o “apoio do Estado”, as “empresas” integrantes do sistema) estão 

subordinados ao objetivo constitucional de superação do subdesenvolvimento. 

Esta modelagem não foi acompanhada de uma discussão em âmbito Nacional 

sobre os objetivos e diretrizes da Ciência e Tecnologia, a partir da inovação, gerando 

uma situação na qual o Estado preocupou-se mais como estabelecimento de 

estratégias e regramentos para o cumprimento desta quando aliada ou aos processos 

educativos formacionais (realizados em instituições de ensino e pesquisa) ou aos 

processos produtivos (realizados pelos setores econômicos, notadamente a 

indústria).  

O que se percebe é que o Estado brasileiro, devido à sua história e a sua 

peculiar formação e modo de atuação, não demonstra estar organizado para formular 

e executar uma política de desenvolvimento continuada no que diz respeito à ciência, 

tecnologia e inovação. Muitas ações e planos são delineados, mas não há 

planejamento estrutural aos moldes constitucionais, inserindo como estratégia 

majoritária para sua concreta implementação. 

Isso ficou demonstrado ao se fazer o histórico das PCTs: restou evidente que 

o Estado ora se vincula a interesses de determinados sujeitos ativos da Ciência e 

Tecnologia – denominados por Dagnino e Dias como comunidade de pesquisa – ora 

se vincula declaradamente a demandas pontuais do sistema produtivo – tais como 

períodos de substituição de importação ou proteção do mercado interno. 

Seja qual for a intencionalidade, fato é que se estabelecidas de maneira 

partida não conseguirão atingir nem ao modelo estabelecido pela CF 1988 nem pelos 

grandes ideais e valores educacionais. Deste modo, para que se estabeleça os 

referenciais de reflexão deste capitulo, vale ressaltar que concordamos, ainda, com o 

diagnóstico apresentado pelo Fórum de Reflexão Universitária sobre o porquê da não 

efetivação das políticas científicas no Brasil:  
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Apesar de o Brasil possuir um conjunto expressivo de cientistas de bom 

nível e de injetar recursos relativamente vultosos, levando em conta sua 

realidade social, no financiamento à pesquisa, a ciência e a mentalidade 

científica ainda não estão incorporadas de maneira plena em nossa 

sociedade. Esta situação deriva principalmente da tremenda exclusão 

social de grande parte da população. Nosso sistema educacional deixa fora 

da educação formal de qualidade, particularmente da educação para a 

ciência, grande parte de nossa juventude. Neste sentido, constatamos que 

não basta injetar recursos em programas que visam equipar alguns 

laboratórios considerados de excelência. Estes programas, por si só, não 

são suficientes, pois os problemas enfrentados no desenvolvimento da 

ciência e no aproveitamento dos frutos da pesquisa científica são quase 

sempre problemas de recursos humanos.Conseqüentemente, o desafio 

principal que o Brasil enfrenta parece ser o estabelecimento de um 

sólido sistema de educação pública que permita incluir o país como 

um todo no desenvolvimento de uma ciência não dissociada dos 

grandes problemas nacionais. Para que isso aconteça, é preciso uma 

grande mobilização de toda a sociedade, pois a transformação exigida é 

essencial para que os recursos investidos na pesquisa possam,de 

fato,frutificar,tanto em relação à contribuição que a ciência que fazemos 

aqui dará para o avanço do conhecimento como em relação à melhoria da 

qualidade de vida de nossa população. (grifo nosso) 

 

Como se observa um dos fatos que faz com que a Ciência não se concretize 

como um projeto nacional resume-se ao fato de ser ela sempre fragmentada e 

acoplada a outras Políticas Nacionais (ora de Educação, ora Cultural, ora em 

Infraestrutura), assumindo sempre papel instrumental para a promoção de outros 

direitos e/ou objetivos, mas, sobretudo, ao que se convencionou determinar de politica 

científica explicita e politica científica implícita.  
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Essa diferenciação foi exaustivamente estudada por Amílcar Herrera152 no 

início da década de 1970, em seus estudos sobre as Politicas de Ciência e Tecnologia 

da América Latina (PLACTS).  

Para este autor, a politica científica explicita é aquele que se denomina politica 

oficial e está expressa em leis, medidas de financiamento e formação de pessoal e 

recursos humanos; já a política científica implícita não possui uma estrutura formal, 

mas que, no entanto, expressa o papel real da ciência na sociedade, refletindo as 

condições estruturais do país.  

Desta forma, como lembra Regina Morel, “ [...] se a politica explicita apresenta 

a ciência como motor do desenvolvimento, a política implícita se conforma aos limites 

inerentes à configuração do capitalismo dependente, que impedem efetivamente a 

consecução das metas propostas”.153  

Desta forma, a superação da “ciência subdesenvolvida” não depende 

somente da existência e postulação de Politicas Científicas e Tecnológicas explicitas, 

como as elencadas no capitulo anterior, mas sobretudo pela alteração das bases 

sociais e jurídicas que fundamental a politica científica implícita.  

Ao estabelecer isso, estamos certos de que o caminho nos leva ao 

questionamento do tratamento dado à educação nacional enquanto, ela mesma, 

elemento central para superação do desenvolvimento. Não podendo nos estender e à 

guisa de comprovação de nossa proposta, extraímos um aspecto da educação para 

pensar o processo de superação do desenvolvimento que é o aspecto da necessidade 

de alteração na pesquisa científica desenvolvida nas Universidades.  

É preciso, portanto, estabelecer um processo educacional condizente com a 

agenda de desenvolvimento em ciência e tecnologia.  

                                                           
152 Nesse sentido ver: HERRERA, Amilcar. Ciência y politica en America Latina. Mexico, Siglo XXI 
Editora, 1971 e HERRERA, Amilcar. “Social determinants of Science Policy and Implicite Science 
Policy”. In Journal of Development Studies, 9:19.  

153 MOREL, Regina. Obra citada, p. 74.  
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Como no capítulo sobre as PCTs, optamos por apresentar argumentos e 

informações que demonstravam a influência destas no ensino superior ao longo dos 

anos, vamos nos deter aqui a um exercício teórico de compreensão dos fundamentos 

da educação que devem ser admitidos e/ou aproximados dos ideais jurídicos para que 

a Ciência e Tecnologia desenvolvida por meio dos processos formais de educação 

possa se configurar como uma real e concreta estratégia para o desenvolvimento 

nacional 

 

4.1. A Educação como estratégia para superação do subdesenvolvimento 

 

A Ciência, assim como a educação, é um empreendimento social que se 

define fundamentalmente por uma maneira de trabalhar, com o objetivo de obter um 

resultado definido: “definições claras e precisar sobre como a natureza e a sociedade 

funcionam, de forma a permitir um máximo de eficácia nas relações dos homens entre 

si e com o meio natural e social (na amplitude que se quiser considerar esses 

conceitos).”154  

A questão do relacionamento entre educação e sociedade encontra-se no 

centro da proposta de mudança social de muitos pensadores, dentre eles o educador 

Gramsci. A formação do homem novo, do sujeito coletivo da sociedade socialista, 

segundo ele, dar-se-á mediante um processo educativo, assumido de um modo 

responsável e consciente, visando o disciplinamento de energias dispersas e 

desordenadas.  

No sistema de ensino proposto, à Instituição Educacional é atribuída a “tarefa 

humana de educar os cérebros para pensar de modo claro, seguro e pessoal, 

libertando-os das névoas e do caos, nos quais uma cultura inorgânica, pretensiosa e 

                                                           
154 GURGEL, Roberto Mauro. Extensão Universitária: comunicação ou domesticação? 1986, p.100 
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confusionista ameaça “submergi-los graças a leituras mal absorvidas, conferências 

mais brilhantes do que sólidas e discussões sem conteúdo.”155  

A Educação, portanto, tem a tarefa de absorver para si, uma responsabilidade 

crítica por excelência, devendo esta articular-se intimamente com a produção 

econômica e com seus produtos sociais. 

A aparente abertura de uma nova temática neste momento da reflexão pode 

parecer desarticulada do restante do propósito. Entretanto, seu lócus se estabelece 

neste momento em virtude do próprio desenrolar da complexidade da questão.  

Cabe ressaltar que o objetivo sempre presente da pesquisa foi o de 

demonstrar o impacto e a importância da Ciência e da Tecnologia no processo de 

desenvolvimento nacional. Percursos teóricos e históricos realizados, a reflexão 

iminentemente nos encaminhou para o cerne da reflexão da sociedade 

contemporânea: o papel da educação e o dimensionamento desta como algo 

evidentemente transformador,  

Na sociedade contemporânea, em que vigora o modo de produção capitalista, 

a classe dominante detém a propriedade privada dos meios de produção (condições 

e instrumentos de trabalho convertidos em capital) obtida pela expropriação dos 

produtores. Essa classe dominante (denominada pela literatura tradicional de 

burguesia) não é ociosa, mas sim empreendedora e tem como característica essencial 

revolucionar constantemente as relações de produção, portanto, toda a sociedade. 

Acostumada a inovações, a burguesia exige para si e para os outros um 

constante e cada vez mais aprofundado processo de construção e aperfeiçoamento 

técnicos vez que o desenvolvimento e o crescimento produtivos são potencializados 

pelas inovações tecnológicas. Em termos educacionais, a sociedade moderna não só 

legítima o conceito de educação “prática” como também o estabelece como referencial 

para a determinação de suas instituições e estabelecimento de suas regras e 

diretrizes no campo educacional e de Ciência e Tecnologia. 

                                                           
155 GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. 1978, p. 145 
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Em paralelo a isso, como os donos dos meios produtivos deveriam se 

responsabilizar pela parte prática do conhecimento, era necessário que, para a 

consecução dos objetivos práticos (utilização de novas tecnologias, desenvolvimento 

de novos materiais), cada vez mais estivesse à disposição da sociedade, uma parcela 

de trabalhadores habilitados e capacitados para a implementação prática dessas 

novas ideias. Só quem os habilitaria seria a educação institucional, pois se torna 

requisito essencial para a sobrevivência nesta sociedade o domínio dos códigos de 

comunicação profissionais (técnicas e procedimentos) e sociais (linguagem, 

particularmente, a escrita) necessários à manutenção da dinâmica produtiva.  

Estes movimentos foram observados e destacados quando da análise das 

PCTs. Em muitos momentos, percebemos que a modelagem das PCTs nos 

impulsionava para uma discussão e observação das demandas específicas do 

sistema produtivo.  

Desta forma, se anteriormente dissemos que o estabelecimento da sociedade 

capitalista trouxe a inexorável relação entre Estado e Economia, e por consequência 

a relação entre Direito e Economia, o mesmo movimento podemos observar ao tratar 

da Educação156.  

Mais do que isso, devido à necessidade de padronização e segurança na 

transmissão de conhecimentos é que, com o advento da sociedade burguesa ao 

poder, pensamos na escolarização da educação também como fator ideológico. 

O direito à educação está legitimado e positivado juridicamente, ao menos, 

desde o final do século XVIII. A Constituição Francesa de 1791 – que tinha por base 

                                                           
156 A constituição da sociedade burguesa trouxe consigo a bandeira da escolarização universal e 
obrigatória. Com efeito, a vida urbana, cuja base é a indústria, rege-se por normas que ultrapassam o 
direito natural, sendo codificadas no chamado “direito positivo” que dado seu caráter convencional, 
formalizado, sistemático, se expressa em termos escritos. Daí a incorporação na vida da cidade, da 
expressão escrita de tal modo que não se pode participar plenamente dela sem o domínio dessa forma 
de linguagem.  

Em razão do exposto, para ser cidadão, isto é para participar ativamente da vida da cidade, do mesmo 
modo que para ser trabalhador produtivo, é necessário o ingresso na cultura letrada. E sendo essa um 
processo formalizado, sistemático, só pode ser atingida através de um processo educativo também 
sistemático. A escola é a instituição que propicia de forma sistemática o acesso à cultura letrada 
reclamado pelos membros da sociedade moderna. SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: 
história, limites e perspectivas. 1997.p.23. 
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a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) - preconizava a Instrução 

pública comum a todos os cidadãos, gratuita no que respeita às partes do ensino 

indispensável para todos os homens.  

No Brasil, este ainda é o entendimento aceito pela Constituição Federal de 

1988, explicitado nos artigos 6º, 205 a 214, tendo por base a declaração de que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado.157. Assumindo para si a obrigação 

de promover a educação pública gratuita, o Estado está agindo no sentido de se 

configurar, de fato, como um Estado social e que visa eliminar todo e qualquer tipo de 

discriminação, e a Educação, nesta perspectiva, configura-se como um direito social 

(assim como estabelecido no art. 6º. da CF): 

 

Obrigatória, gratuita e universal a educação só poderia ser ministrada 

pelo Estado. Impossível deixá-la confiada a particulares, pois este 

somente podiam oferecê-las a quem tivesse posse (ou a “protegidos”) 

e daí operar antes para perpetuar as desigualdades sociais do que 

para removê-las. A escola pública, comum a todos, não seria, assim, o 

instrumento de benevolência de uma classe dominante, tomada de 

generosidade ou de medo, mas um direito do povo, sobretudo das 

classes trabalhadoras, para que, na ordem capitalista, o trabalho (não 

se trata, com efeito, de nenhuma doutrina socialista, mas do melhor 

capitalismo) não se conservasse servil, submetido e degradado, mas, 

igual ao capital na consciência de suas reivindicações e dos seus 

direitos158. 

                                                           
157 A Constituição Federal brasileira de 1988 estabelece, em seu artigo 6º, que: “Art. 6º. São direitos 
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

Mais adiante, em seu artigo 205, preconiza que: “Art.205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. 

158 TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio. Rio de Janeiro: José Olympio. 
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Mas, o que nos chama a atenção é que, mesmo garantindo o acesso amplo 

ao ensino, a Constituição elege como tarefa primordial a educação para o trabalho, 

assumindo pontualmente a perspectiva de uma a educação profissional. 

A educação, desta maneira, auxiliaria o indivíduo a agir segundo convenções 

previamente acordadas, na constituição dos chamados direitos e deveres do cidadão, 

o que também contribuiria para a manutenção do status quo social159. 

A consecução prática dos objetivos da educação como pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho exigiria um sistema educacional democrático em que a 

organização da educação formal (via escola) concretizasse o direito ao ensino, o que 

ainda não se confirmou na educação brasileira, como observamos em sua história.  

A história da educação brasileira é recente e coincide com o período em que 

se observa na história ocidental a associação entre Estado e Educação, 

considerando-se essa como uma questão de política pública de educação. Ao longo 

da história universal, a qualidade e a quantidade da educação formal alcançada por 

uma sociedade, tornaram-se indicadores de seu compromisso com o próprio bem 

estar, o presente e o futuro da sociedade. 

Essa relação de “adaptação” da Escola e, consequentemente, da Educação 

às necessidades impostas pela realidade social deve ser produzida e estabelecida a 

partir de critérios e de elementos específicos que garantam a continuidade dos 

princípios e dos objetivos finais da Educação e não simplesmente da sociedade, vez 

que a função daquela é sempre a transformação desta.  

O educador Paulo Freire160 nos lembra que se isso não ocorrer teremos uma 

educação predominantemente tecnicista na qual:  

                                                           
159 Nesse sentido ver RIBEIRO, Arilda Inês Miranda. Formação Educacional: instrumento de acesso 
à cidadania in Universidade, Formação Cidadania. Gislene Santos (Org). 2001. 

160 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 1996, p. 
19.  
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[...] Como presença consciente no mundo, não posso escapar à 

responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro 

produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou 

irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo e se careço de 

responsabilidade não posso falar em ética. Isto não significa negar os 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que estamos 

submetidos. 

 

Do ponto de vista da teoria do desenvolvimento, esse tipo de Educação não 

seria proporcionador das condições necessárias para a superação da situação de 

subdesenvolvimento. É preciso que, assim como acontece com a Ciência e a 

Tecnologia, a educação seja dimensionada a partir de características 

potencializadoras de uma transformação individual e coletiva.  

No campo das teorias educacionais, podemos trazer para auxiliar esta 

reflexão a percepção de uma educação que se molda como uma práxis 

transformadora.  

 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar 

com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai 

ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai 

humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o 

fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é 

ainda o jogo destas relações do homem com o mundo e do homem 

com os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, 

criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de relativa 

preponderância, nem das sociedades nem das culturas. E, na medida 

em que cria, recria e decide, vão se conformando às épocas históricas. 

É também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar 

desta época.161 

                                                           
161 FREIRE, Paulo. Educação como prática da Liberdade. 2006, p. 51 
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Os Homens devem se libertar da opressão capitalista e da alienação que esta 

traz consigo para recuperar a sua humanização. Para tanto, é preciso que se crie uma 

comunidade humana de construtores livres e conscientes do seu próprio futuro, coisa 

que requer, inclusive, uma reapropriação da própria consciência - até então 

falsificada- de modo que os homens não somente sejam, mas, também, se 

reconheçam como sujeitos da história e não como seus objetos. Essa seria, por 

exemplo, a pratica da educação como liberdade, como nos lembra Weffort162  

 

O tema da educação como afirmação da liberdade tem antigas 

ressonâncias, anteriores mesmo ao pensamento liberal. Persiste 

desde os gregos como uma das ideias mais caras ao humanismo 

ocidental e encontra-se amplamente incorporado a várias correntes da 

pedagogia moderna. [...]a ideia de liberdade não aparece apenas como 

conceito ou como aspiração humana, mas também interessa, e 

fundamentalmente, em seu modo de instauração histórica. 

 

Em um momento de intervalo de criação, após a satisfação das necessidades, 

em que novas soluções não são exigidas, a praxis assume, temporariamente, uma 

forma imitativa, em que não se pode falar de autêntica praxis, mas que serve para 

ratificar e intensificar a própria praxis criadora: é o tempo da produção, da manutenção 

e da reprodução. Mas só neste momento. Em todo o restante, o homem transformador 

deve buscar a constante superação de sua condição.163  

                                                           
162 WEFFORT, Francisco C. Educação e política: reflexões sociológicas sobre uma pedagogia da 
Liberdade in Educação como prática da Liberdade. 2006, p. 15 

163 “A superação, e não a ruptura, se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser 
curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se 
então, curiosidade epistemológica, metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, 
conota seus achados de maior exatidão.[...] A curiosidade como inquietação indagadora, como 
inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 
esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital.”  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. pp. 30-32 
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Toda transformação supõe a destruição de uma estrutura anterior, tal como 

ela se apresentava, e a criação de algo novo a partir das condições criadas pela 

estrutura anterior, sendo assim: toda transformação consistirá em um destruindo-

construindo-destruindo, sempre atendendo a determinada intencionalidade do 

“Homem situado”. 

É aqui, portanto que a Educação poderá se tornar um processo de alienação 

na sua práxis produtiva164 ou se tornar um guia para uma práxis – Revolucionária165, 

de acordo com o posicionamento dos homens frente à educação e a transformação 

social.  

De todo o modo, é preciso ressaltar que a ação pedagógica transformadora, 

nos moldes apresentados como suporte para uma práxis revolucionária, visa à 

apropriação e à produção de conhecimentos capazes de modificar a realidade social. 

Nesta perspectiva, atua no sentido do desenvolvimento da consciência do sujeito 

histórico que, aliada ao conhecimento da ciência e da sociedade, intervém na 

realidade modificando as estruturas sociais com vistas à consolidação de uma 

democracia plena (social, política e econômica). Cabe-nos compreender como é 

possível a Educação institucionalizada ser expressão de uma práxis revolucionária. 

A nossa organização social reproduz o nosso sistema econômico. Sendo este 

competitivo e excludente, buscam-se, a cada tempo histórico, novos canais seletivos 

                                                           
164 Paulo Freire se posiciona, na educação brasileira, contra o verbalismo, isto é, o saber sem 
significação, o bacharelismo que se apresenta como um ideal elitizado do “ter um diploma” e a 
pedagogia do silêncio que se configura como a dos oprimidos que produzem cultura mas não têm voz. 
Para tanto, ele delineia o modelo de educação que possui essas característica como o do ensino 
bancário que, resumidamente, pode ser apresentado com as seguintes características: 1º) O professor 
ensina, os alunos são ensinados; 2º) O professor sabe tudo, os estudantes nada sabem; 3º) O professor 
pensa, e pensa pelos estudantes; 4º)  O professor fala e os estudantes escutam; 5º) O professor 
estabelece a disciplina e os alunos são disciplinados; 6º) O professor escolhe, impõe a sua opção, os 
alunos se submetem; 7º) O professor trabalha e os alunos têm a ilusão de trabalhar graças à ação do 
professor; 8º) O professor escolhe o conteúdo do programa e os alunos — que não são consultados — 
se adaptam; 9º) O professor confunde a autoridade do conhecimento com sua própria autoridade 
profissional, que ele opõe à liberdade dos alunos e 10º)  professor é sujeito do processo de formação, 
os alunos são simples objetos. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 2005., p 68 

165 O ideário freireano estabelece que todo ato educativo é um ato político e que o educador ”humanista 
revolucionário”, ombreado com os oprimidos, deveria colocar sua ação político-pedagógica a serviço 
da transformação da sociedade e da “criação do homem novo”. Essa educação, ao contrário da 
“educação bancária”, deveria problematizar as situações vividas pelos educandos, promovendo a 
passagem da “consciência ingênua” para a “consciência crítica”.  
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dentro desta mesma organização social. Estes novos canais passam a exercer uma 

função ideológica, mascarando o essencial do processo histórico. E a educação 

sistematizada, fruto e objeto do sistema econômico ideológico, corre o risco de se 

tornar um destes canais, que dão ao Homem a sensação de mobilidade social, 

afastando-o do processo de consciência do sujeito histórico. É nesta situação que o 

diploma assume um valor “mágico”, por exemplo.  

A Escola se torna empresa que coloca no mercado um produto-aluno que a 

preocupa, qualitativamente, somente a partir do momento em que este mesmo 

produto não tiver mais a aceitação deste mercado, e começar a ser rejeitado como 

produto competitivo, independente da qualidade, o que, por fim, lhe acarretará 

“prejuízos”. Os canais seletivos desta sociedade continuam: já não basta um diploma 

de graduação, tornam-se necessários outros diplomas e atribui-se à Educação a 

responsabilidade pela salvação ou pela perdição do Homem nesta sociedade, 

adquirindo apressada e intensificadamente uma característica meramente 

reprodutiva. 

A Educação, via de regra, se estabelece em torno de dois momentos do 

conhecimento: por um lado, ela produz conhecimento; por outro lado, ela permite que 

se conheça o conhecimento produzido. A educação burguesa tem se concentrado 

autoritariamente no segundo momento. Os momentos revolucionários são os que 

descobrem como trabalhar conhecimento já conhecido e produzir o conhecimento 

ainda não conhecido, do jeito como a sociedade em transformação requer na forma 

como é possível166. 

É preciso, portanto, “esperançar” - expressão freireana para substituir esperar 

que tem forte componente de passividade-  e enxergar como uma possibilidade a 

Educação não apenas reproduzir e perpetuar o saber historicamente hegemônico, 

mas se constituir em uma forma de enfrentamento do mesmo. 

A organização de projetos utópicos é uma forma de se enfrentar situações de 

crise, mas é importante que se recupere o sentido de utopia vez que não significa algo 

                                                           
166 NOGUEIRA, Adriano e GERALDI, João. Paulo Freire: Trabalho, Comentário e Reflexão. 1990, 
pp. 77-78 
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improvável de ser realizado, mas algo ainda não realizado, como dar voz aos que não 

falam. 

Durante longos anos da História da Educação brasileira, em decorrência dos 

diferentes períodos ditatoriais (Estado Novo/Golpe Militar de 64) entendemos que “dar 

voz” aos oprimidos era o resultado de uma Educação da Consciência político-crítica 

contra o autoritarismo e consistiria, particularmente, na efetiva participação política 

das pessoas. Atualmente, “dar voz” significa, simplesmente, possibilitar o acesso dos 

cidadãos aos elementos que o constituem como sujeito situado, capaz de transformar 

o mundo e se tornarem atores de um processo de superação do subdesenvolvimento. 

A praxis é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo vez 

que sem ela é impossível a superação das inúmeras contradições cotidianas.  Por 

isso mesmo é que observamos, na história da sociedade burguesa, uma constante 

ação contrária dos opressores tentando anular ou reprimir toda e qualquer praxis e a 

Educação, principalmente quando pensamos na institucionalizada, teve papel 

fundamental para esta manutenção social. 167 

Conforme Arroyo168, desde sempre se atribuiu à “Escola a formação do 

cidadão e por cidadão se entendia o Homem com consciência crítica e esta seria 

formada pela Escola através de conteúdos ditos progressistas.” 

Neste sentido reproduzimos trechos da comunicação realizada por Darcy 

Ribeiro, em julho de 1980, na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC), no final da ditadura militar, sobre o papel reservado ao intelectual 

e à ciência nos países pobres, que vale ser rememorado em tempos como os que 

estamos vivenciando:  

                                                           
167 “Aí está uma das razões para a proibição, para as dificuldades no sentido de que as massas 
populares cheguem a “inserir-se”, criticamente, na realidade. É que o opressor sabe muito bem que 
esta “inserção crítica” das massas oprimidas, na realidade opressora, em nada pode a ele interessar. 
O que lhe interessa, pelo contrário, é a permanência delas em seu estado de “imersão” em que, de 
modo geral, se encontram impotentes em face da realidade opressora, como “situação limite” que lhes 
parece instransponível.” FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 2005.,p. 43 

168 ARROYO, Miguel. A universidade e a formação do homem In Universidade, formação e cidadania. 
2001, p. 39 
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Para mim, o intelectual é o criador ativo e iracundo, que exprime, o 

mundo de seu tempo ou quer passar o mundo a limpo [...] No Brasil, o 

exercício da função de intelectual de esquerda é especialmente 

exigente [...] Estamos desafiados a fazer das tripas coração, como os 

artesãos dos espelhos em que os brasileiros se vejam, se reconheçam 

e se aceitem, orgulhosos de ser o que são: um povo tropical, mulato e 

mestiço, dono da mais bela província da Terra, com uma imensa força 

de felicidade. Mas é indispensável que nesse mesmo espelho ele se 

indigne de se ver na feiúra de sua pobreza desnecessária na injustiça 

da ignorância funcional em que é mantido, na opressão repressiva a 

que está sujeito, tudo isso para que os ricos fiquem mais ricos e mais 

irresponsáveis. [...] 

O intelectual dos povos que fracassaram, como o nosso, está 

desafiado a entender os mecanismos através dos quais nós brasileiros, 

nos reproduzimos através dos séculos, na fome e na ignorância, para 

que uma minoria insignificante que nos maneja e despreza se 

reproduza na abastança. E estamos desafiados, sobretudo, a incitar o 

povo a promover a transformação social, tanto urdindo utopias de 

nossos melhores futuros possíveis, como buscando caminhos de sua 

concretização [...] 

A ciência é o discurso mais responsável que o homem é capaz de fazer 

sobre a natureza das coisas [...]. A ciência é hoje o grande mecanismo 

do funcionamento social. Parece mesmo que ela é o motor da 

transformação social e da manutenção da sociedade. [...] 

Ter e dominar ciência, para nós, é fundamental, não só porque é com 

base na ciência que vamos participar da civilização de nosso tempo 

como também porque é provável que só ela possa funcionar para nós 

como acelerador da história capaz de permitir que a gente ganhe o 

tempo perdido. [...] Mas não uma ciência qualquer que se importe com 

caixas pretas para pilhas nucleares, mas uma ciência engajada que 

vise o domínio do saber humano e a capacidade de utilizá-lo para 

diagnosticar as causas do atraso nacional e a busca de novas saídas. 

” (grifo nosso) 
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Nossa proposição, e esta também se vincula às teorias desenvolvimentistas, 

é que o espaço apropriado para essa ruptura ainda é o espaço formal, sobretudo 

aquele que se destina à preparação precípua para o mercado de trabalho sob o 

auspício da Educação forma, ou seja, a Escola. Como estamos pensando no 

desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, o espaço formal dedicado a isso é a 

Universidade.  

Desta forma, importante se faz para nós, neste momento, pensar a dinâmica 

e o papel da Universidade frente a esses desafios.  

Considerada em inúmeras PCTs como estrutura aglomeradora de propósitos 

sociais e desenvolvimento social, as Universidades assumem desde a virada do 

século passado – e no Brasil a partir da década de 1950 – o papel primordial de serem 

abrigo e sustentação das pesquisas básica, pesquisas aplicadas e, sobretudo, da 

chamada comunidade acadêmica de pesquisa.  

Este propósito tão caro a um país de ciência e Tecnologia precisa de uma 

estruturação que não só seja um mero cumprimento institucional, mas, sobretudo, que 

abarque em suas características a potencialidade necessária para abrigar projetos 

inovadores e ambientes adequados e suficientes para o estimulo da criatividade, 

necessária a todo o processo de superação do subdesenvolvimento.  

Este espaço já existe e é incorporado a todo grande projeto de Ciência e 

Tecnologia: as Universidades. Deste modo, no próximo tópico nos propusemos a 

analisar as essencialidades e potencialidades dessa instituição como espaço 

apropriado e especifico de constituição de comunidade científica, de desenvolvimento 

de pesquisa e, sobretudo, de confirmação de uma educação para autonomia e 

independência.  

 

4.2. A superação do subdesenvolvimento: o papel das Universidades para 

Ciência e Tecnologia 
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A Universidade169, locus onde se desenvolvem por excelência a atividade de 

formação em nível superior, encontra suas origens históricas, no mundo ocidental, no 

século VII, nos studia generalli, instituições locais de aprendizagem de uma ou poucas 

especialidades de saberes, voltados para estudantes da cristandade e espalhados por 

toda a Europa170. Hoje, mais do que nunca, ela revela-se como resultado do 

desenvolvimento econômico, comercial e tecnológico do século XIX, como já nos 

lembrava  Anísio Teixeira171: 

No Brasil, desde os tempos da colonização, com a vinda dos Jesuítas (1549) 

e de seu projeto pedagógico católico de catequização, observamos as relações 

precisas mantidas entre Estado e Educação. 

                                                           
169 A estrutura acadêmica administrativa contemporânea, especificamente no Brasil observada na LDB 
nº9394/96, entende que o ensino superior, nível graduação, pode ser desenvolvido em Instituições de 
Ensino (IES) como Faculdades, Centros Universitários, Universidades, públicas ou privadas, 
comunitárias ou não. Entretanto, optou-se por realizar o percurso histórico e determinar a finalidade 
das Universidades nesta pesquisa, vez que este é o local contemporâneo onde se observa o maior 
número de atividades de pesquisa na graduação, estimulado, entre outras coisas, pela obrigatoriedade 
da realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas pela Constituição Federal e 
corroborada pela LDB (art.43).  

170 Alguns séculos mais tardes, no início do século XII, estudantes da cidade de Bolonha e professores 
da cidade de Paris acharam vantajoso se agruparem em uma corporação local que reunisse as diversas 
especialidades de ensino, vez que as viagens para freqüentar os diversos studias eram longas e 
demoradas. Na perspectiva de que poderiam reunir, em um único local, o ensino das diversas ciências 
superiores, adotaram o termo universitas para se referirem a estes centros específicos. 

O segundo grande período da história da Universidade está compreendido nos séculos XIII e XIV e foi 
denominado como Impostura Européia. Neste período, a Universidade despontou-se como o local de 
desenvolvimento do ensino amplo e universal que substituiria aquele em que somente a Igreja detinha 
os conhecimentos superiores e no qual a sociedade, por estar no obscurantismo, isto é, sem acesso a 
eles, os entendia como conhecimentos mitológicos. Neste período, a Universidade era tida como algo 
divino, e o recrutamento dos estudantes não era pela nascença e sim pela vocação.  

No século XVII, as Universidades se fortaleceram e passaram a ser compreendidas como centro 
“fornecedores de idéias e técnicas estimulantes” para o restante da sociedade, ou seja, assumiu uma 
característica absolutamente pragmática e delineou, fundamentalmente, sua natureza econômica.   

Esta tendência prática- profissional da Universidade, perdurou durante toda a Idade Moderna e 
consolidou-se no século XIX, quando estas foram pressionadas a promover um preparo profissional 
dos estudantes, por exigência do novo modo de produção que se engendrava com força – o 
capitalismo. Não obstante a exigência do mercado, neste período, pluralidade e independência eram 
as essências da Universidade e, sem dúvida, até hoje, são a razão de sua vitalidade e longevidade. 

171 TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969. 
2005, p.181 



159 

 

O Brasil teve a experiência da Universidade escolástica e, depois, da 

Universidade reformada de Pombal, que já incorporava os ditames da Universidade 

moderna, com os reflexos de Iluminismo. Entretanto, apesar de manter a estrutura 

atualizada, a Universidade brasileira do final do século XVIII, não desenvolvia ainda o 

ensino e a prática da ciência experimental, já incorporados às Universidades 

europeias no mesmo período. Além disso, nas cidades em que estavam inseridas as 

Universidade, até a metade do século XVIII, observávamos a realização, 

sobremaneira, de um ensino profissional destinado ao clero, aos legistas e aos 

médicos.  

Na análise pregressa das PCTs , ao resgatarmos o histórico na monarquia 

brasileira, ressaltamos exatamente esta característica: iniciou-se o processo de 

formação do ensino superior no Brasil, entretanto a modelagem de formação e 

formulação de pesquisa básicas – já tão presentes na Europa – não encontraram aqui 

apoio nem financiamento e, sobretudo, interesse imediato vez que esta servia à 

formação de carreiras já previamente estabelecidas.172  

Ao contrário do que aconteceu nos países hispano-americanos, nos quais a 

instituição universitária existia já no século XVI, o ensino superior no Brasil só 

conheceu iniciativas concretas de criação das Universidades no inicio do século XX, 

quando, em 1920, foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, a primeira que vingou 

como tal  no Brasil (neste período já existiam Faculdades no Brasil como a Faculdade 

de Direito do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito de Pernambuco, a 

Faculdade de Agronomia e Veterinária de Viçosa, a Faculdade de Engenharia de São 

Paulo dentre outras), mas nenhuma delas tinham a característica de Universitas e, 

sobretudo, de geradoras de pesquisa em Ciência e Tecnologia173.  

                                                           
172 A tradição do ensino superior brasileiro, antes da universidade, foi a escola superior isolada, de 
tempo parcial, com professores e estudantes reunidos em certos períodos diários para um curso de 
conferencias que se previam boas, senão notáveis. O segredo dessa escola estava no professor” . Vide 
CUNHA, Luiz Antonio. Estado, educação e democracia no Brasil. 2ª.edição. São Paulo: Cortez, 1995, 
p. 36 

173 FÁVERO, Osmar (org). A Educação nas constituintes brasileiras: 1823-1988. Campinas: Autores 
Associados, 1996.  
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A partir da década de 1930, com o surgimento e fortalecimento da sociedade 

urbana e industrial e a necessidade de uma população instruída, o tema de educação 

pública e do crescimento do ensino superior retornou às discussões políticas e foi, 

definitivamente, valorizado e instituído como função do Estado, tendo como um dos 

acontecimentos marcantes deste período a criação do Ministério da Educação e da 

Saúde em 1930. 

A reforma de 1930, caracterizada especificamente pela criação das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras - campos de cultura considerados como de 

saber desinteressado e não propriamente profissional – não contribuiu para que o 

ensino superior cumprisse sua missão para o desenvolvimento do conhecimento 

científico e de conglomeração de saberes, persistindo a tradição da escola superior 

independente e auto-suficiente e a universidade do tipo “confederação das escolas 

profissionais”. A formação acadêmica disponibilizada nestes cursos de Filosofia, 

Ciências e Letras seguiu a linha geral do ensino brasileiro sendo voltada à preparação 

para o magistério secundário, tornando-se, também, como as demais, uma escola 

profissional. 174 

O liberalismo175 foi submetido, no Brasil, a toda sorte de arranjos ideológicos: 

conviveu com ideias que defendiam a monarquia e a escravidão, associou-se ao 

                                                           
174Nesta época observa-se grande influência da doutrina liberal, que postula a independência da escola 
diante dos interesses particulares de classe, de credo religioso ou político o que serviria de base político 
e ideológica para a formulação das políticas educacionais, conforme afirma Cunha: “A escola é vista 
como tendo a função de despertar e desenvolver os talentos e as vocações dos indivíduos na metade 
de suas características inatas, de modo que eles possam se posicionar na sociedade conforme suas 
aquisições e não conforme a herança de dinheiro e de títulos.” CUNHA, Luiz Antonio. Estado, 
educação e democracia no Brasil. 1995, p. 201 

175 “O liberalismo é um sistema de ideias que se baseia em cinco princípios: o individualismo, a 
liberdade, a propriedade, a igualdade e a democracia. O individualismo é o principio que afirma terem 
os indivíduos aptidões e talentos próprios, atuais ou potenciais. Os indivíduos entram em competição 
pelos recursos da sociedade, posicionando-se conforme suas aptidões e seus talentos. O princípio do 
liberalismo implica a rejeição de fronteiras rígidas entre as classes sociais, pois elas impediriam aos 
bem-dotados e motivados atingirem as posições mais elevadas. Não implica, entretanto, a rejeição da 
estrutura de classes, desde que suas fronteiras sejam abertas à mobilidade vertical. A liberdade, 
princípio de onde veio o nome da própria ideologia, é aquele que defende a quebra de todos os 
empecilhos à plena realização das potencialidades dos indivíduos na competição pelos recursos da 
sociedade: liberdade de ação econômica diante do Estado; liberdade de crenças/motivações diante da 
Igreja: liberdade de associação política diante dos grupos de interesse e do próprio Estado. [...] A 
igualdade , outro princípio do liberalismo, estabelece que todos os indivíduos devem ter iguais 
oportunidades de competir pela posse dos recursos da sociedade e pelas diversas posições sociais. 
Assim sendo, o princípio da igualdade não implica a eliminação das desigualdades, mas, sim a 
realocação dos indivíduos, a cada geração pelas posições desiguais. As diversas e desiguais posições 
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positivismo e, na Primeira República, serviu para legitimar a chamada “ditadura das 

oligarquias” e a repressão aos trabalhadores.  

No campo educacional, o liberalismo foi evocado, no tempo do Império, para 

legitimar a igualdade das escolas particulares às escolas superiores e a introdução da 

livre-docência (liberdade ensinar e aprender) e, em todos os tempos, para 

fundamentar a necessidade de se estender a instrução elementar a todos os cidadãos 

servindo para acentuar as deficiências do nosso ensino superior. A partir dos anos 

1930, o liberalismo diretamente ou por meio de um de seus componentes passou a 

ser utilizado como referencial teórico e pressuposto epistemológico da Educação 

brasileira.  

As deficiências no ensino superior brasileiro somente vêm acentuar-se depois 

da Primeira Guerra mundial, quando o desenvolvimento econômico do país passou a 

exigir a inclusão da ciência positivista, com seus métodos de pesquisa, no ensino 

superior e na Universidade, para a promoção da sociedade.  

Tornava-se necessária a reforma do ensino superior para, primeiro, integrar 

as diversas escolas múltiplas e isoladas, e segundo, e mais importante, transformar a 

Universidade em instituição de pesquisa, de estudos profundos e avançados de todas 

as áreas, pelos quais se pudesse construir a cultura brasileira e fazer “marchar” o 

conhecimento humano. 

Para essa Universidade, a pesquisa se impunha como elemento primordial, 

pois faria com que a Universidade deixasse de ser puramente a transmissora do saber 

existente para ser criadora de novo saber e de novo conhecimento científico, 

assumindo, assim, seu papel político contemporâneo.  

Em 1934, a Constituição do Estado Novo, apresentava como exigência a 

criação de diretrizes para educação nacional e o estabelecimento de um plano 

nacional de educação. Datam deste período, as primeiras legislações orgânicas sobre 

                                                           
devem ser ocupadas por indivíduos dotados de diversos e desiguais talentos e motivações, mas todos 
usufruindo iguais oportunidades para competir por todas elas.” In CUNHA. Obra citada, 1995, p.228 
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a matéria educacional bem como as primeiras orientações especificas às instituições 

de ensino.  

Na década de 1940, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi promulgada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) que tem por objetivo estabelecer os direitos mínimos dos homens 

e os deveres essenciais dos Estados para a preservação e consolidação da dignidade 

da pessoa humana, inclusive educação. 

A Constituição de 1946 definiu a educação como direito de todos e o ensino 

primário como obrigatório para todos e gratuito nas escolas públicas – fortemente 

influenciada pelas determinações da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Também fixou como tarefa do Estado, a elaboração de Diretrizes e Bases para 

Educação Nacional que possibilitaria a organização e a “instalação de um sistema 

nacional de educação como instrumento de democratização da educação pela via da 

universalização da escola básica.”176 

Vale lembrar que a Constituição de 1946 já estava atenta às mudanças 

ocorridas no mundo. O direito à educação com natureza jurídica é algo que nos remete 

ao início do século XX. Em um período posterior, outra regra convencional passou a 

vigorar no mundo jurídico internacional:  

A determinação constitucional de 1946 e o delineamento destes instrumentos 

jurídicos internacionais impulsionaram e possibilitaram a instauração de uma 

comissão de profissionais relacionados à educação no Brasil que tiveram por tarefa 

preparar o texto base para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

seria aprovada em 20 de dezembro de 1961 – 15 anos após a proclamação da 

Constituição de 1946.  

Em 1971, com base nestas Convenções e tentando se adequar ao novo 

regime político brasileiro- outra vez ditatorial-, foi elaborada a Lei nº 5692 de 

11.08.1971 (LDB) que, dentre outros princípios, justificava a profissionalização 

universal e compulsória do ensino de segundo grau, conferindo à Educação, 

                                                           
176 SAVIANI, Demerval. Obra citada.  
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definitivamente, o caráter de “formação profissional e preparação para o trabalho” que 

é valorizado e legitimado até os dias atuais.  

Essa LDB vigeu até 1996 quando foi sancionada a Lei nº 9394 (lei Darcy 

Ribeiro) que a substitui, incorporando e adequando-se aos ditames sobre Educação 

previstos na Constituição de 1988, inclusive à concepção de Educação como um 

direito social e de todos e como um dever do Estado. 

Nesta legislação, a Universidade e o ensino superior configuram-se como um 

centro de desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, nas quais a produção 

intelectual é observada e valorizada e a autonomia didática científica é preservada177.  

 

Art. 52. As Universidades são instituições pluridisciplinares de 

formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de 

extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam 

por: 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de 

vista científico e cultural, quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 

de mestrado ou doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

Parágrafo único. É facultada a criação de Universidades 

especializadas por campo do saber.178 

                                                           
177 Especificamente, a Constituição Federal de 1988, coloca as Universidades como pertencentes às 
estruturas obrigatórias do direito Educacional e em seu artigo 207 ainda estabelece que “As 
Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”.  

178 Para a melhor compreensão da perspectiva da Lei nº 9394/96, sobre a Universidade, transcrevemos 
o artigo 53 que lista o rol de competências e atribuições das Universidades, a saber: “Art. 53. No 
exercício de sua autonomia, são asseguradas às Universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes 
atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 
previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema 
de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 
pertinentes; III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e 
atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as 
exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com 
as normas gerais atinentes; VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos 
e convênios; VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; 
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos 
respectivos estatutos; X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira 
resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo único. Para garantir a autonomia 
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Não se trata de dizer apenas que a Universidade precisa dedicar-se à 

pesquisa. Ela teria de reformular o conhecimento que iria ensinar, conhecimento que 

não estava “feito”, mas em processo de elaboração. Quando se diz que a Universidade 

deve passar à pesquisa não significa que deva haver um acréscimo, isto é, que lhe 

devemos anexar mais uma tarefa para ela se transformar na Universidade de 

pesquisa, mas sim que ela deve, simplesmente, cumprir sua missão de 

desenvolvimento científico e de beneficiadora da sociedade, bem como de 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento e implementação das PCTs.  

A Universidade somente será promotora de Ciência e Tecnologia quando 

passar a reformular a cultura que vai ensinar. Pode parecer excessivo dizer que a 

cultura humana tem de ser reelaborada para ser ensinada. Isso, porém, é literalmente 

verdade. Se se tratar de uma cultura própria e já existente, a transmissão é uma 

revisão e adaptação, pois toda cultura é ela própria um processo dinâmico.  

Mas se desejo transmitir uma cultura nova, não a posso transmitir pondo o 

aprendiz em contato com os “produtos” dessa cultura, mas tornando possível, ele 

apreendê-la pelo processo de sua formação, de modo que ele, de algum modo, a 

reinvente, inserindo-a em seu modo de pensar. Ele não deve ser apenas capaz de 

compreendê-la, mas de fazê-la e de continuá-la, sem mencionar a capacidade de 

aplicá-la. A cultura realmente existente é a que estiver incorporada pela sociedade.179  

De todo o modo, a própria trajetória da constituição do ensino superior no 

Brasil, ora estando em acordo com as modificações “científicas” ora em consonância 

com as exigências do mercado, demonstra que a Escola, e a própria Educação, se 

transformaram, de acordo com as necessidades e exigências da sociedade e não o 

contrário, ou seja, que a Educação em nossa história recente encontra sérias 

                                                           
didático-científica das Universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro 
dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 
II - ampliação e diminuição de vagas; III - elaboração da programação dos cursos; IV - programação 
das pesquisas e das atividades de extensão; V - contratação e dispensa de professores; VI - planos de 
carreira docente. 

179 RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. 1975, p. 190 
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dificuldades para se consolidar como Educação transformadora e promotora de um 

desenvolvimento para superação do subdesenvolvimento.  

As atuais estruturas universitárias, como produtos histórico-residuais, refletem 

menos as aspirações dos projetos originais de seus criadores do que suas relações 

com a sociedade onde foram enxertadas e as vicissitudes provocadas pelos 

acontecimentos históricos que mais as afetaram.  

Como vimos, a Universidade configura-se assim como um centro 

contraditório, vez que ao mesmo tempo em que pode, por meio de suas atividades, 

promover a praxis transformadora, devido às suas implicações econômicas e 

ideológicas, atua como instrumento de conservação do status quo social, ou seja, da 

manutenção das classes sociais já estabelecidas.  

Além disso, é preciso, a todo o momento, considerar suas contingências. A 

primeira contingência que se observa vincula-se ao fato de as Universidades serem 

subestruturas encravadas em sistemas sociais globais, não tendo em si mesmas 

condições de transformar totalmente a sociedade, mas sendo capazes de explicitar 

as contradições do real, conforme nos revela Ribeiro180: 

 

[..] o próprio fato de ser parte do sistema estrutural global capacita a 

universidade a prever transformações viáveis dentro do contexto 

social, que tanto podem servir à manutenção do sistema vigente, 

enquanto arcaico, como para imprimir-lhe características renovadoras. 

Partimos, por isto, do pressuposto de ser possível conseguir que a 

instituição universitária atue mais como agente de mudança 

progressista do que como o contra-peso do atraso, através da 

possibilidade de explicar as contradições e tensões existentes. 

 

Outra contingência é que as Universidades são instituições históricas surgidas 

em todas as civilizações, com certo grau de desenvolvimento, para atender as 

                                                           
180 Ibidem. p. 171 
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exigências especificas de sua sobrevivência e de seu progresso, vinculadas, portanto 

aos processos políticos e econômicos. Devido a isso, na sociedade moderna, a 

Universidade é uma das instituições características e indispensáveis sem a qual não 

chega a se constituir um povo, nem a se constituir o sujeito histórico situado. Aqueles 

que não as têm também não têm existência autônoma, vivendo, tão-somente, como 

um reflexo dos demais, vez que não constroem seu próprio desenvolvimento.  

A Universidade dever ter com a sociedade um relacionamento complexo, que 

permita tanto integrar os professores e os alunos de graduação e pós-graduação em 

um processo educativo renovador, preparando-os para servir bem e superar os 

problemas encontrados no cotidiano do mundo social e profissional, quanto 

“realimentar” os temas das pesquisas e os procedimentos pedagógicos, face à 

realidade cambiante do mundo contemporâneo, particularmente problemático nas 

condições econômicas e sociais do Brasil.181  

Nesta perspectiva, a Universidade ocuparia o papel de matriz essencial da 

competência humana histórica, mantendo “como instrumentação crucial a 

reconstrução do conhecimento inovador, tem por objetivo cultivar o tipo mais 

consciente, crítico, reconstrutivo e humanizador de cidadania, levando à intervenção 

inovadora e ética na sociedade e na economia.”182. 

Conforme Belloni183, a função da Universidade é apenas uma: gerar saberes, 

isto é: 

Um saber comprometido com a verdade porque ela é a base de 

construção do conhecimento. Um saber comprometido com a justiça 

porque ela é a base das relações entre humanos. Um saber 

comprometido com a beleza porque ela possibilita a expressão da 

emoção e do prazer, sem o que a racionalidade reduz o humano a 

                                                           
181 ABREU, Adilson Avanci. A USP e a Sociedade: legislação, doutrina e prática in Universidade: 
Formação e transformação. Marcelo Rollemberg (organizador). 2005. 

182 DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. 1990, p. 62 

183 BELLONI, Isaura. Função da universidade: notas para reflexão in Universidade e Educação. Zaia 
Brandão, Mirian Jorge Warde, Octavio Ianni e outros. 1992, p. 73 
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apenar uma de suas possibilidades. Um saber comprometido com a 

igualdade porque ela é a base da estrutura social e inerente à condição 

humana. [...] Este compromisso não se realiza de forma linear e 

homogênea; ao contrário realiza-se em um contexto de dicotomias, de 

pressões e demandas contraditórias.  

 

Nesta perspectiva, a Universidade tem a seu cargo a função de gerar saber 

comprometido com a ruptura e a inovação e, neste sentido, sua característica 

dominante seria a busca do desconhecido, do inédito; por consequência a criação de 

algumas das condições estruturais da sociedade como um todo. 

A Universidade atua como a grande agência para o desenvolvimento, não só 

formadora como seletora dos quadros dirigentes da sociedade.  Hoje em dia, a 

universidade só responde no plano técnico acadêmico pela triagem que pratica, 

através de seus sistemas de exames e de outorga de diplomas.  

Na década de 1970, Ribeiro estabeleceu que a Universidade, para ser um 

espaço de transformação e crítica, deveria ter as seguintes funções: a) herdar e 

cultivar, fielmente, os padrões internacionais da ciência e da pesquisa, apropriando-

se do patrimônio do saber humano – o que permitiria a inserção no mundo global da 

Ciência; b) capacitar-se para aplicar tal saber ao conhecimento na sociedade nacional 

visando à superação de seus problemas; c) crescer para formar seus próprios quadros 

docentes e de pesquisa e para preparar uma força de trabalho nacional da grandeza 

e dos graus de qualificação indispensável ao progresso autônomo do país; d) atuar 

como o motor da transformação que permitisse à sociedade nacional integrar-se à 

civilização emergente mundial.  

Deste modo, percebe-se que um dos grandes papéis da Universidade é o 

desenvolver o saber humano. A Universidade não só cultiva o saber e o transmite, 

mas, por meio da pesquisa, descobre e aumenta o conhecimento humano de modo a 

fazer com que, por meio dos seus resultados de pesquisa, o país assuma papel de 

destaque no mercado emergente, ou seja, modifique suas condições de dependência.  
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Diante desta perspectiva, Darcy Ribeiro184, ao projetar “Universidade 

necessária” propôs que ela se pautasse por uma “política científica lúcida e 

responsável” que satisfizesse os seguintes requisitos: 

1). Dominar o saber científico moderno, como a linguagem 

fundamentais da civilização emergente – que não se pode 

desconhecer sob pena de marginalização cultural do mundo do nosso 

tempo. Um modo de começar consistiria em produzir na Universidade 

– para emprego na última etapa da educação secundária – materiais 

didáticos da melhor qualidade, apelando para os recursos audiovisuais;  

2). Encaminhar as ciências humanas no sentido da criação de uma 

consciência nacional de caráter crítico e ao mesmo tempo motivadora 

e dignificadora retirando-lhe aspecto de discurso acadêmico, 

doutrinário e empírico;  

3). Relacionar o ensino e a aplicação do método científico com a busca 

de soluções para problemas concretos. Para isto é necessário, por um 

lado, que as Universidades se envolvam na vida social, situando seus 

centros interdisciplinares, com critérios práticos e econômicos, lá 

onde a tecnologia, a ciência e os serviços se exercem 

operacionalmente. E, por outro lado, inserir nas Universidades os 

principais institutos de pesquisa do país ou relacioná-los 

organicamente com ela através de leis, com o fim de explorar a 

potencialidade didática e as oportunidades de treinamento 

implícitas em cada programa de pesquisa.;  

4). Formar os milhares de docentes requeridos pela universidade, para 

corresponder a crescente expansão das matrículas, através da 

implantação de programas de pós-graduação integrados com outros 

de pesquisa em todos os campos do saber que interessam ao 

desenvolvimento nacional, concentrando nesses núcleos os 

professores mais experientes e atraindo os necessários; e,  

5) Orientar os estudos e as teses de pós-graduação para o domínio da 

metodologia científica, através da formulação de projetos de 

investigação concebidos como uma participação ativa, e de 

                                                           
184 RIBEIRO, Darcy. Obra citada. p. 256. 
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compromisso político do futuro cientista na busca de soluções para os 

problemas sociais. ” (grifo nosso) 

 

Podemos, parece-nos, pensar na perspectiva freireana que a Universidade – 

e todo o ensino superior brasileiro – mais do que uma função social tem um 

compromisso histórico com o desenvolvimento social.  

Conforme Fávero 185, o desafio central da educação superior é a produção de 

conhecimento próprio com a qualidade formal e política, capaz de postá-la na 

vanguarda do desenvolvimento e promotora do desenvolvimento endógena, como 

propunha Furtado.  

Nesta perspectiva, a Universidade não se configura como um campus cheio 

de salas de aula, mas um lugar para produzir ciência própria, com esta qualidade 

formal e política. O contrato pedagógico próprio da Universidade é aquele mediado 

pela produção/reconstrução de conhecimento. A cidadania que a Universidade 

promove é aquela mediada pela ciência, ou seja, pelo próprio processo de produção 

científica tecnológica. O compromisso da Universidade é com o desenvolvimento 

social que ela gera é aquele capaz de promover a superação do subdesenvolvimento 

e a autonomia do país.  

A Universidade poderia confirmar papel imprescindível e gerador frente ao 

desenvolvimento humano, desde que se fizesse o signo exemplar da formação da 

competência186, indicando a gestação do cidadão capaz de intervir eticamente na 

sociedade e na economia, tendo como alavanca instrumental conceitual o 

conhecimento inovador. 

                                                           
185 FAVERO, Jonas. Obra citada.  

186 Entende-se competência como em DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. 
1990.p.55. “[...] como a capacidade de fazer e fazer-se oportunidade. Inclui o questionamento 
reconstrutivo como sua base inovador através do conhecimento e como processo de formação do 
sujeito histórico. Quer dizer, competência refere-se, sempre, ao desafio da qualidade formal (inovação 
pelo conhecimento) e política (intervenção ética e cidadania). Jamais se restringe à competitividade, 
embora a implique naturalmente. Do ponto de vista da educação, prevalece necessariamente a 
definição de competência como processo de formação do sujeito histórico capaz de inovar, mas 
sobretudo de harmonizar a inovação.” 
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Essa força e essa função de praxis transformadora da Universidade pode e 

deve passar pelas mãos da atividade de pesquisa, local apropriado para o 

desenvolvimento do conhecimento inovador. 

Com a inserção do ensino superior nos Planos de Ciência e Tecnologia, 

percebe-se que muitos países aumentaram os recursos destinados à promoção do 

avanço científico e tecnológico, aumentaram a quantidade e a qualidade de seus 

pesquisadores, de seus laboratórios e de suas instituições de ensino e implementaram 

novos programas de pesquisa.  

Desde o inicio da história da Universidade, o ensino surgiu como sua grande 

tarefa. A agenda educacional estava restrita à formação de cidadãos letrados, aptos 

a assumirem diferentes postos de trabalho no sistema produtivo.  

A pesquisa surgiu com a segunda missão da pesquisa, somente no século 

XIX., e isso impulsionou a criação dos Centros de Pesquisa que geraram mudanças 

destrutivas nas instituições. Na segunda metade do século XX, em especial nos 

Estados Unidos, observam e segunda revolução na missão, com a emergência da 

inovação e a atuação da Universidade como vetor (e protagonista) do processo de 

desenvolvimento econômico e social da sociedade onde está inserida. 187  

Independentemente da posição das equipes de gestão, os impactos dessa 

segunda revolução são imensos, gerando novos desafios e oportunidades para as 

instituições. O surgimento dos mecanismos de geração de empreendimentos, como 

incubadoras, aceleradoras e espaços de coworking, bem como os ambientes de 

inovação, como parques científicos e tecnológicos, fablabs e distritos de inovação, 

desafiam as instituições a se repensarem profundamente.  

Cada novo contexto experienciado, passa a exigir, por sua vez, uma alteração 

na lógica da estruturação e dinâmica da atuação. Exige-se uma nova forma de se 

pensar interações com outros atores da sociedade e de se realizar as atividades 

clássicas de ensino e pesquisa.  

                                                           
187 AUDY, Jorge. A inovação, o desenvolvimento e o papel da Universidade. Estud. Avançados. 
2017.  
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Uma Universidade inserida no Sistema nacional de Ciência e Tecnologia se 

compromete com a necessidade de estabelecer novas relações entre ensino, 

pesquisa e inovação no interno da instituição, de se abrir para as novas relações com 

as empresas (públicas e privadas), novas relações com os governos (locais, regionais 

e nacionais).  

Dimensionando esta nova modelagem de atuação, a Universidade se propõe 

a estabelecer a clareza da preservação do núcleo organizacional, dos valores e do 

marco referencial da instituição, que deve ser preservado, sendo fator norteador das 

novas estratégias, deliberadas ou emergente, no contexto do processo de 

planejamento institucional.  

A mudança na missão requer um repensar das novas estruturas 

acadêmicas necessárias para fazer frente a essa nova realidade, como 

os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), os Escritórios de 

Transferências de Tecnologia (ETT), Parque Científicos e 

Tecnológicos, Institutos de Pesquisa aplicada com o meio empresarial, 

participação em iniciativas de projetos de Smart Cities e Distritos de 

Inovação.  

O nível dessa mudança gera a necessidade de uma análise dos 

impactos na visão de futuro, na estrutura organizacional da 

Universidade, nas suas unidades periféricas (na relação com a 

sociedade) etc.  

Essas novas estruturas representam não só a necessidade de 

construção de nova cultura institucional, incorporando o 

empreendedorismo e a inovação, a interdisciplinaridade (demandada 

pela complexificação dos problemas da sociedade), como a 

necessidade de novos perfis profissionais, com foco no mercado e nas 

demandas da sociedade, tanto nos meios empresariais como nos 

sociais e ambientais.188 

 

 

                                                           
188 Ibidem.  
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Desta forma, resta claro que para termos, com eficiência, a implantação de 

uma Política de Ciência e Tecnologia precisamos de um compromisso do processo 

educacional para a inserção de um projeto educacional que forme, capacite e permite 

o surgimento de sujeitos autônomos.  

Não só a existência de sujeitos autônomos se faz necessário, mas sobretudo 

que estes tenham um espaço distinto de inserção no bojo das ações científicas e 

tecnológicas. Esse locus privilegiado já existe e já está inserido em nossa realidade 

cotidiana e nos a denominamos de Universidade. O espaço apropriado que consegue 

reunir e orquestrar a dinâmica da pesquisa científica (principal atividade para 

desdobramento de Ciência, Tecnologia e Inovação).  

Educação transformadora e Universidade ciente de seu papel na 

implementação da CT & I constituem a base estratégica para o processo de 

desenvolvimento nacional.  

Cabe-nos, por fim, verificar quais são os entraves e desafios para efetivação 

dessa estratégia em vistas da eficiência do projeto para superação do 

subdesenvolvimento.  

 

4.3. Desafios e perspectivas para a agenda educacional nacional 

 

Quando observamos a questão da ciência e da tecnologia sob a perspectiva 

das políticas e da agenda estratégia, em curso no Brasil, vinculadas à Educação 

Formal verificamos que estas se voltam, quase sempre, ao aspecto de financiamento 

estrutural (bolsas de pesquisa, aquisição de equipamentos, laboratórios), exigindo 

somente as condições mínimas de pesquisadores e instituições para seu 

desenvolvimento e, consequentemente, atrelando parte do sucesso do 

empreendimento aos esforços individuais de pesquisadores.  

Em regra, essas medidas são propostas pelo Estado, cuja implementação fica 

a cargo do Ministério da Educação (de maneira mais generalista) e de seus órgãos 
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mais específicos tais como CAPES, e do Ministério da Ciência e Tecnologia (no que 

diz respeito ao financiamento de processos específicos).  

Não é só nesta área que o MCTI vem se envolvendo na questão da pesquisa 

científica. No documento189 “Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação 

(ENCTI) – 2011/2015” do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, três 

fatores foram destacados como eixos estruturantes do Desenvolvimento do Brasil, a 

saber 1) Promoção da Inovação nas Empresas; 2) Novo padrão de financiamento 

público para o desenvolvimento científico e tecnológico; 3) Fortalecimento da pesquisa 

e da infraestrutura científica e tecnológica e 4) Formação e capacitação de recursos 

humanos.  

Como se depreende da leitura do documento, a pesquisa científica, e 

particularmente o seu fortalecimento, foi elencada como eixo de sustentação das 

Estratégias, particularmente como possibilidade de fortalecimento da base Política do 

Desenvolvimento e, assim, estruturada para auxiliar na superação dos desafios para 

se alcançar o Desenvolvimento Nacional.  

O MCTI ao desenhar seu Plano de Desenvolvimento identificou os seguintes 

desafios na Sociedade Brasileira como imprescindíveis para o estabelecimento de 

qualquer projeto de Desenvolvimento Nacional: 190:  

1. Redução da defasagem científica e tecnológica que ainda 

separa o Brasil das nações mais desenvolvidas 

2. Expansão e consolidação da liderança brasileira na economia 

do conhecimento natural 

3. Ampliação das bases para a sustentabilidade ambiental e o 

desenvolvimento de uma economia de baixo carbono 

4. Consolidação do novo padrão de inserção internacional do 

Brasil 

5. Superação da pobreza e redução das desigualdades sociais e 

regionais (grifo nosso) 

                                                           
189MCTI. Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf. Acesso em novembro/2013.  

190Idem. Documento Mapa Estratégico. Disponível em 
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228038.pdf  

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf
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Como se observa, o primeiro grande desafio ao Desenvolvimento Nacional é 

o da Redução da Defasagem Científica e Tecnológica. Já vimos em argumentos 

anteriores que é a Ciência que nos habilita a um papel de emancipados. A Ciência 

como processo, quando pensamos no desenvolvimento das habilidades e 

competências analíticas dos cidadãos, e como resultado, quando pensamos em seus 

produtos de maneira objetivada que são garantidores de independência política e 

econômica frente a outros. Desta forma, não é gratuita a inserção da Pesquisa 

Científica no rol das Estratégias de Desenvolvimento.  

No estudo apresentado como Relatório final integrante da pesquisa 

“Perspectivas do investimento no Brasil”, realizada pelo Instituto de Economia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com o Instituto de 

Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 2008/2009, 

Albuquerque et all191 apresentam observações sobre o papel da Ciência 

(particularmente aquela voltada para a Tecnologia) no Desenvolvimento:  

 

Além deste papel chave de apoio à capacidade de absorção, as instituições 

científicas têm outras importantes contribuições para o desenvolvimento. 

Primeiro, elas atuam como “focalizador” neste processo. Ciência na 

periferia é importante para funcionar como uma “antena” para a criação de 

elos com fontes internacionais de tecnologia. Como “focalizador”, 

instituições científicas poderiam demarcar linhas de desenvolvimento 

tecnológico que são factíveis a países subdesenvolvidos. Isto significa que 

informação científica é necessária até mesmo para apontar em quais 

setores industriais a entrada é inviável. Isto é muito importante para países 

menos desenvolvidos: uma “busca cega” pode ser desgastante. Portanto, 

as instituições científicas proveriam “conhecimento para uma busca 

focada``  

Segundo, a capacidade científica nacional é um apoio para o 

desenvolvimento industrial, fornecendo conhecimento necessário à 

                                                           
191 ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta; FONSECA, Maria da Graça Derengowski [et al.] (Coords). . 
Perspectivas do investimento em indústrias baseadas em ciência. 2008/2009, p. 14 
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entrada em indústrias-chave de processos de desenvolvimento. Como 

Perez & Soete (1988) avaliam, o conhecimento científico fornecido pela 

infra-estrutura pública reduz os custos de entrada em setoreschave.  

Terceiro, existem outras ligações mais intrincadas entre conhecimento e 

crescimento; como a corrente de relação causal entre aprimoramentos na 

dimensão científica e conseqüentes aprimoramentos nas condições de 

vida material da população, que por sua vez, conduz a um crescimento 

econômico maior. Isto poderia ser uma ligação indireta entre ciência e 

crescimento, um elo que não poderia ser alcançado sem investimento 

interno em disciplinas científicas relacionadas à saúde, dado o 

extraordinário distanciamento entre necessidades globais de saúde e a 

agenda de pesquisa dos países mais desenvolvidos. 

 

Entretanto, este mesmo relatório nos revela que ainda havia uma resistência 

muito grande do Setor Produtivo em financiar, apoiar ou, simplesmente, assumir as 

pesquisas científicas em seu dia-a-dia. Ainda há uma desvalorização da pesquisa 

desenvolvida nacionalmente para grande parte deste setor (exceção feita às 

pesquisas científicas vinculadas à Energia e, pontualmente ao Petróleo, que são 

extremamente valorizadas – o que foi, ressalta-se, estimulado pelo fato de que há 

uma reserva constitucional de pesquisa nessa área, pois tratam-se de objetos 

vinculados à segurança nacional).  

Não obstante isso, temos ainda um grande déficit de recursos humanos 

qualificados como pesquisadores. As experiências de pesquisa atreladas muitas 

vezes somente aos estágios de educação formal nos anos de graduação (realizados 

quase sempre somente no momento da realização do Trabalhos de Conclusão de 

Curso) e realizadas de maneira incipiente na maioria das vezes apenas como 

momento para apropriação de métodos de procedimentos e apresentação gráfica, faz 

com que a nossa formação de Recursos Humanos para a Pesquisa Científica (tanto 

acadêmica quanto mercadológica) seja insuficiente.  
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No ano de 2017, presenciamos uma queda no orçamento público para Ciência 

e Tecnologia192 , em que o investimento do setor passou de R$ 8,4 bilhões em 2014 

para R$ 3,2 bilhões em 2017 e, para 2018, ainda menor, de R$ 2,7 bilhões. 

Em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, Ildeu 

Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

lembrou que 23 ganhadores do prêmio Nobel enviaram uma carta ao presidente 

Michel Temer em setembro de 2017, alertando-o sobre o impactodos cortes nesta 

área e o quanto isto poderiam comprometer o futuro do Brasil. No documento deve-

se destacar que: 

 

Reconhecer a importância da ciência brasileira, assinar uma carta, o 

que não é comum. Assinar uma carta ao presidente da República de 

um país, dizendo da importância da ciência brasileira, que ela tenha 

continuidade. E, no entanto, nos envergonha que a gente veja que 

cientistas do exterior, desse alto quilate, tenham mais sensibilidade 

com a ciência brasileira que nossos governantes.  

 

Helena Nader, da Academia Brasileira de Ciências, disse que o trabalho dos 

pesquisadores está presente na alta produtividade agrícola do país e na exploração 

de petróleo em águas profundas. Ela disse que países como a Coreia do Sul gastam 

mais de 4% do Produto Interno Bruto em Ciência e Tecnologia; enquanto o Brasil 

investe cerca de 1%. 

Fernando Peregrino, presidente do Conselho Nacional das Fundações de 

Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, disse 

que o problema também é de gerenciamento de recursos. Segundo ele, o sistema de 

Justiça brasileiro gasta quase 2% do PIB, o dobro do que tem o setor de Ciência e 

                                                           
192 O impacto do corte foi tão grande que mobilizou a construção de um documento da campanha 
“Conhecimento sem Cortes” reunindo mais de 80 mil assinaturas. Os dados expostos aqui são 
CONGRESSO NACIONAL.  Comissão de Ciência e Tecnologia. Disponível em 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/546380-CORTES-NO-
ORCAMENTO-DE-CIENCIA-E-TECNOLOGIA-PODEM-INVIABILIZAR-PESQUISAS.html 
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Tecnologia. Nos Estados Unidos, segundo ele, os gastos com C&T representam 2,4% 

do PIB enquanto o sistema de justiça tem 0,2%. 

A Ciência e Tecnologia ao ser mais uma vez considerada como gasto e não 

como investimento afasta-se, velozmente, de qualquer disputa por novos patamares. 

Mais do que isso193 

O Brasil precisa investir 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 

pesquisa, como ocorre em países desenvolvidos. Para que isso ocorra, 

deve ser adotado pelo Governo Federal um procedimento análogo ao 

das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, que aplicam 1% a 

2% da arrecadação estadual em pesquisa. 2. O Brasil deve pautar a 

ciência e a tecnologia mundial no que se refere às suas questões 

fundamentais e estratégicas, tornando-se o destino preferencial de 

profissionais que buscam capacitar-se nessas áreas. 3. O notável 

avanço da ciência brasileira precisa ser sustentado como Política de 

Estado, sobretudo a ciência básica, acelerando vigorosamente, em 

qualidade e quantidade, a produção científica e a formação de 

pesquisadores, estabelecendo prioridade para as áreas mais 

estratégicas e/ou carentes no País, além de aperfeiçoar mecanismos 

de formação e fixação de cientistas nas regiões do País que mais 

carecem de sólida competência em ciência e tecnologia. 4. A 

cooperação em ciência e tecnologia, nacional e internacional, é vital e 

estratégica para o desenvolvimento brasileiro e para a consolidação da 

inserção da comunidade científica na agenda mundial. 

 

As grandes conquistas da Inovação – seja viajando para a lua ou lutando 

contra a mudança climática – requerem investimentos tanto dos setores privados 

quanto públicos. O papel do setor público será particularmente importante nas áreas 

de capital intensivo de alto risco precoce em que o setor privado tem a tendência de 

se recuar.  

                                                           
193 AMARAL, Roberto. Ciência e tecnologia: desenvolvimento e inclusão social. Brasília: UNESCO, 
Ministério da Ciência e Tecnologia, 2003.  

 



178 

 

Um estado é considerado ‘empreendedor’ quando investe nas áreas de 

extrema incerteza, direcionando tanto o índice e quanto a direção da mudança. Um 

estado descentralizado e em rede em desenvolvimento funciona tanto descendentes 

quanto ascendentes entre várias agências, organizações, e instituições diferentes. O 

sucesso do Vale do Silício é devido à habilidade de tais organizações abarcarem o 

risco e a incerteza que existe durante toda corrente de inovação, da pesquisa básica 

até comercialização jusante.194 

Mais importante, um estado empreendedor deve ser capaz de pensar grande 

e arriscar em novas áreas, além dos limites das estruturas de mercado atuais. 

Atualmente, no entanto, está cada vez mais difícil para os Estados pensar grande. 

Desde os anos 1970, a ideia do governo como regulador e administrador se tornou 

prevalente e junto a tentativas de reduzir o papel do Estado. O papel dos governos é 

normalmente visto como passivo, limitado a simplesmente “nivelar o campo de 

atuação”, “fazer as instituições agirem bem”, e “solucionar deficiências de mercado”.  

No Brasil, a situação é rigorosamente inversa: o governo, além de sustentar a 

pesquisa básica, tem de prover os meios para execução da pesquisa aplicada. Como 

resultado, é insuficiente nossa capacidade de produzir e exportar produtos e serviços 

competitivos e de alta qualidade que ostentem as inovações permanentemente 

exigidas pelos mercados internacionais. 

Esses setores praticamente não despertaram – ou não atentaram tanto 

quanto poderiam – para a necessidade de manter um esforço sistemático de 

investigação que conduza não só ao domínio de todos os processos de produção em 

si, como ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos métodos e produtos.  

A opção constante pela utilização e importação de tecnologia é nossa marca 

colonizada mais presente. Salvo raríssimas exceções, como as áreas de energia e 

petróleo, o setor produtivo brasileiro insiste em utilizar conhecimentos de segunda 

                                                           
194 MAZZUCATO, Mariana. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs 
setor privado. Tradução Elvira Serapicos. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014. 
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mão pelos quais pagam não só pesados royalties como o alto preço da permanente 

dependência à criatividade e visão de grandes empresas internacionais. 

Isso passa necessariamente pela organização de uma nova Estratégia 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. As novas políticas brasileiras de ciência 

e tecnologia necessitam serem orientadas para a mudança social, a qual se configura, 

neste momento, como um esforço de toda a sociedade em favor da democratização 

do conhecimento científico, da técnica e dos benefícios que ela propicia. 

Esse é o movimento que nos falta para empreender a politica científica 

implícita. A legitimação e apropriação pela sociedade – e não só pela comunidade de 

pesquisadores – dos ganhos da ciência e tecnologia.  

Como se observa, em um mundo imerso na dinâmica capitalista, os processos 

de exclusão eles não se desdobram ou desenvolvem somente em uma área: quando 

há a exclusão econômica temos também aa exclusão política, a exclusão cultural, a 

exclusão da informação, do conhecimento, da ciência e da tecnologia.  

Não obstante isso, como nos lembra Sérgio Resende195, agenda só será 

estratégica e potencializadora do desenvolvimento se elaborarmos uma politica 

comprometida com, no mínimo, os ideais necessários para uma C&T comprometida 

com o desenvolvimentos econômico e social.  

a) Intensificar a cooperação com outros países no campo da pesquisa, 

sobretudo por meio de Redes de Conhecimento, para permitir o avanço do 

conhecimento e a aceleração dos processos de inclusão social e geração 

de renda.  

b) Repensar as formas em vigor de apoio à ciência e tecnologia, como os 

Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), o Edital Universal e 

o Programa de Infraestrutura (PROINFRA) no âmbito federal, ou os 

Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID), no domínio estadual, 

considerando-os como investimento que deve ser feito de maneira 

continuada; 

                                                           
195 Síntese de idéias baseadas na obra de RESENDE, Sérgio. Momentos da Ciência e Tecnologia no 

Brasil: uma caminhada de 40 pela C&T. 2010, pp. 329 a 334. 
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c) Ampliação de investimento na formação de recursos humanos em todos 

os níveis, bem como a capilarização dos programas de pós-gradução 

regionalmente, estimulando, sobretudo programas e projetos 

interinstitucionais como DINTER e MINTER.  

d) Retomada com aprofundamento de Programas que façam a proximação 

dos jovens pesquisadores na Universidade com a comunidade 

internacional, como o Ciência sem Fronteiras, estabelecendo estruturas e 

formas de apropriação deste conhecimento no país 

e) Ampliação substancial investimentos em infraestrutura, em parceria e em 

colaboração do Estado e setores privados, a expansão qualificada do 

sistema universitário, institutos de pesquisa e laboratórios, inclusive de 

grande porte como os existentes nos Parques Tecnológicos; 

f) Institutos de Pesquisa alinhados aos temas estratégicos das PCTIs com 

foco para desenvolvimento de ações concertadas, observando as políticas 

nacionais em seus respectivos setores e tendo seu orçamento e suas 

ações condizentes com suas missões. Os processos de avaliação 

precisam ser repensados, de forma a contemplar abordagens integradas 

e possibilitar o desenvolvimento de suas atividades com qualidade e 

participação no diálogo internacional.  

g) A interação da ciência, em definitivo, com os setores produtivos e 

empresarial deve ser ampliada através da criação de novos institutos, com 

a função de produzir e transferir conhecimentos, visando a geração de 

conhecimento voltado para a inovação tecnológica de nível internacional.  

h) Criação de um programa de longa duração nas Universidades – aos 

moldes “brain gain” - precisa ser promovido para trazer cérebros, 

sobretudo jovens talentos, tendo em vista nosso vigoroso avanço científico 

atual e, especialmente, remuneração e condições de trabalho 

competitivas. Ao mesmo tempo, devem ser criados programas e incentivos 

que evitem a evasão de lideranças científicas e de jovens talentos 

nacionais para outros países.  

i) Criação de fundos e mecanismos de apoio financeiro adicional às IES, com 

base no respectivo desempenho em atividades de excelência em ciência, 

tecnologia e inovação. 
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Esse rol exemplificativo, estabelecido após a análise e compreensão das 

potencialidades da Educação e da Universidade e, sobretudo balizado pelos ideais 

expressos nas PCTs nas últimas décadas, configura-se como um dos caminhos para 

o enfrentamento e alcance do desenvolvimento nacional.  

Em nossa perspectiva, a compreensão, então da constituição do projeto 

Científico em um Estado capitalista, passa pela análise geral dos desdobramentos 

dessa em seus planos nacionais de desenvolvimento.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A superação do subdesenvolvimento, como proposta por Celso Furtado, a 

ruptura de uma noção com condição periférica no sistema produtivo não é de forma 

alguma uma tarefa simples. Inserida que está na dinâmica do sistema produtivo, ela 

apresenta e reproduz em si todas as tensões e contradições do processo de 

desenvolvimento e de progresso das sociedades.  

Essas tensões, antes de serem elementos destruidores de possibilidades 

concretas de superação, são elas mesmas potencialmente revolucionárias. Assim, a 

superação comporta uma multiplicidade de agendas e propósitos estratégicos 

envoltos e suportados no seio das ações estatais.  

Para realizar tão complexa tarefa (simultaneamente econômica, política e 

cultural) capaz de modificar em profundidade as relações entre países e classes 

sociais, é necessário reestruturar e fortalecer o Estado, sobretudo em uma perspectiva 

democrática e emancipatória. A desestruturação das atividades essenciais do Estado, 

por meio da supressão de investimentos e cortes orçamentários em áreas estratégicas 

de desenvolvimento, o descrédito dos processos sociais e jurídicos, a fragilização dos 

processos e instituições democráticas precisam urgentemente ser freados em nosso 

país, sob pena de nãos só não conseguirmos superar a condição de dependência, 

mas, inclusive de aprofundarmos em escala grandiosa os problemas e desequilíbrios 

econômicos e sociais.  

Por isso mesmo, o tema escolhido insere-se em uma área de reflexão que 

continua sempre atual no Brasil. Pontualmente, decidimos por pensar uma das 

propostas de superação do desenvolvimento estabelecida por Furtado: aquela em que 

a superação das desigualdades e do subdesenvolvimento se dá por meio da 

promoção da Ciência e Tecnologia e da alteração estrutural e sistêmica dos nossos 

meios produtivos e educacionais.  

Nosso mote sempre foi o de verificar a legitimidade do Estado para a 

proposição de ações e agendas estratégicas educacionais visando à superação do 

subdesenvolvimento.  
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Não só essa legitimidade foi demonstrada pela dogmática jurídica, ao se 

elucidar e afirmar que esta é uma atribuição constitucionalmente determinada ao 

Estado brasileiro é (como se depreende dos comandos dos artigos 3, 170 e 219 da 

Constituição de 1988, entre tantos outros), mas sobretudo constitui-se como motor e 

parâmetro de um Estado Contemporâneo que assume para si os ideais e propósitos 

desenvolvimentistas.  

A escolha pelas Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação como elemento 

guia da reflexão sobre a história da construção dos ideais de desenvolvimento no 

Estado brasileiro foi estruturalmente e metodologicamente pensada. Estruturalmente 

porque entendemos que Ciência, Tecnologia e Inovação estão no centro de toda e 

qualquer discussão desenvolvimentista e, também, porque compreendemos e 

percebemos a dimensão e importância que ela ganhou no texto constitucional. 

Metodologicamente vez que nos permitiria propor, à luz do olhar do Direito Econômico, 

alguns expoentes e apontamentos sobre projeto educacional brasileiro, agora 

observado em referência à construção das bases para uma educação para o 

desenvolvimento.  

O Estado contemporâneo compreende a necessidade de ser, ele mesmo, um 

Estado Empreendedor, visando, portanto, a um inovador e constante crescimento e 

desenvolvimento econômico, mas também um Estado de bem estar social, visando e 

atuando parametrizado pelos melhores ganhos do desenvolvimento social e humano.  

Nossas indagações passavam por estes questionamentos: Será que, mesmo 

sabedores das potencialidades e necessidades do Estado ser o condutor do processo 

politico, estamos verificando uma alteração no processo do desenvolvimento? Nossas 

políticas desenvolvimentistas, para que não se transformassem em meras 

elucubrações ou sonhos de superação, encontraram um caminho e expoente de 

pertencimento e concretização no bojo da nova ordem constitucional estabelecida em 

1988? 

Para isso, mais urgente do que nunca, é necessária a alteração da nossa 

forma de relacionamento com nosso Estado de modo não só a nos apropriarmos de 

todos os seus ganhos e ações, mas, sobretudo a nos inserirmos como sociedade 
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organizada e democrática na construção da agenda estratégica nacional. Um novo 

arranjo econômico-social deve ser pautado como orientador de nossas ações.  

Um Estado cuja elite dirigente não assumiu para si o protagonismo do 

desenvolvimento nacional, mas se contentou em ser parte apoiadora dos projetos 

internacionais desenvolvidos pelos países centrais do capitalismo, precisa de uma 

nova pactuação política estrutural. Sobretudo, valorizando e estimulando a construção 

autônoma e crítica do cidadão simples, participante na condição de trabalhador do 

sistema produtivo, mas com horizontes a ser ele também protagonista como sujeito 

histórico. Por isso, também, a dificuldade de estabelecermos o vínculo da produção 

científica com as Empresas.  

Ações complexas para superação de contradições tão enraizadas ensejam a 

construção de políticas e planos de atuação com metas e objetivos bem desenhados. 

Não há processo de desenvolvimento e, sobretudo não haverá superação da condição 

de subdesenvolvimento, sem uma articulação constante entre os atores principais do 

desenvolvimento, a saber, setor produtivo e Estado. Assim também não haverá 

superação do subdesenvolvimento sem que tal projeto de nação seja internalizado 

como propósito e valor dentro da sociedade.  

Notadamente, no que diz respeito à Ciência e Tecnologia, isso equivale a 

dizer que não haverá concretização das políticas científicas explicitas se não houver 

um trabalho continuo de legitimação social, ou seja, de promoção da politicas 

científicas implícitas. 

Vale também, necessariamente, destacar o caráter de política-meio que a 

política científica e tecnológica assume no Brasil, uma vez que esta se constitui na 

maior parte das vezes como um suporte para as demais políticas públicas, tais como 

a industrial, agrícola, de educação, de saúde e de inclusão social entre outras, cujos 

objetivos próprios se configuram como elementos de uma estratégia mais ampla, 

vinculados a outras políticas.  

Ao analisar-se a evolução das políticas de C&T no Brasil, o primeiro aspecto 

que fica claro é que a constituição da estrutura voltada à C&T deu-se tardiamente, o 

que somado às condições de instabilidade econômica que o país enfrentou, sobretudo 
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na década de 80, fizeram com que a consolidação de políticas neste campo 

enfrentasse dificuldades, notadamente de investimentos.  

A criação de instituições voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico, 

tais como a CAPES e o CNPq foram um forte indutor para a incorporação da C&T 

como estratégia de governo e de desenvolvimento do país. Compreender este 

começo tardio, limitado e problemático revela-se importante para o entendimento do 

processo evolutivo da C&T como um todo e, sobretudo, para o dialógo com os demais 

direitos.  

Ao identificarem-se as raízes da C&T no Brasil, amplia-se a percepção da 

situação atual de como o Brasil se posiciona no contexto internacional e ainda do nível 

de interferência que pode ser realizado em termos de políticas públicas neste campo.  

Neste sentido, nota-se que a princípio a política brasileira contava com a 

institucionalização e a importação de bens de capital para equipar o processo 

produtivo local e no segundo momento com uma política voltada à substituição de 

importações, ao desenvolvimento de parques industriais nacional e de autonomia da 

política de CT&I no país.  

Para a teoria desenvolvimentista furtadiana, o desenvolvimento de C&T é 

importante porque ele é chave tanto para o desenvolvimento do parque industrial do 

país como na formação de mão de obra qualificada que apoiaria a saída dos países 

do subdesenvolvimento, assumindo no jogo econômico a posição de país central e 

não mais periférico.  

Trata-se da inserção do desenvolvimento nacional como valor, princípio e 

direcionamento constitucional para a construção estatal de todas as suas políticas, 

justificando nossas ações, a vinculação orçamentária e, sobretudo a atuação firme no 

sentido de sua concretização.  

Desta forma, resta claro que para termos, com eficiência, a implantação de 

uma Política de Ciência e Tecnologia precisamos de um compromisso do processo 

educacional para a inserção de um projeto educacional que forme, capacite e permite 

o surgimento de sujeitos autônomos.  
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Não só a existência de sujeitos autônomos se faz necessário, mas, sobretudo, 

que estes tenham um espaço distinto de inserção no bojo das ações científicas e 

tecnológicas. Esse locus privilegiado existe e está inserido em nossa realidade 

cotidiana e nos o denominamos de Universidade. O espaço apropriado que consegue 

reunir e orquestrar todas as necessidades e potencialidades, bem como a dinâmica 

necessária para a produção de C Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Educação transformadora e Universidade ciente de seu papel na 

implementação da CT & I constituem base estratégica para o processo de 

desenvolvimento nacional.  

Mas a reflexão que gostaríamos de reafirmar neste momento é de que a 

formação científica — entendida como a apropriação dos saberes e das técnicas que 

permitem a produção, a reprodução, o entendimento e a criação do conhecimento 

científico é um direito fundamental do ser humano, característica indispensável para 

a realização da cidadania e condição para a autonomia situada, pressuposto da 

educação como prática da liberdade e, condicionamento majoritário do processo de 

desenvolvimento econômico e social.  
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