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Nota Explicativa (2008) 
 
 

Este trabalho foi realizado entre 1979 e 1981, a partir de um convênio entre o Instituto Nacional de 
Tecnologia e o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade de 
Simon Schwartzman, e com a colaboração de Maria Helena Magalhães Castro. Pelos termos do 
convênio, o INT teria prioridade para publicar o texto final, e, caso não fizesse, os direitos de 
publicação retornariam aos autores do projeto. No entanto, o trabalho não foi publicado, a não ser 
de forma resumida1. Passados vários anos, uma publicação em forma de livro não mais se justifica, 
mas os recursos atuais permitem que o texto seja tornado disponível em forma eletrônica. Desta 
maneira fica preservada a informação sobre um capítulo importante da história da ciência e da 
tecnologia no Brasil. 
 

Rio de Janeiro, maio de 2008 
 

                                                           
1 "La Burocratización de la Tecnologia: el caso del Instituto Nacional de Tecnologia del Brasil," in Manuel Mora y 
Araujo, editor, Política Tecnológica y Paises en Desarrollo. Buenos Aires, Editorial del Instituto Torcuato Di Tella, 81-
134, 1983; e "Nacionalismo, Iniciativa Privada e o Papel da Pesquisa Tecnológica no Desenvolvimento Industrial: Os 
Primórdios de um Debate" (com Maria Helena M. Castro), Dados - Revista de Ciências Sociais (Rio de Janeiro, 
IUPERJ) 28, 1, 89-111, 1985. 




