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Introdução (1981) 
 
Os investimentos feitos no Brasil na área de ciência e tecnologia nos últimos 15 anos alteraram de 
maneira profunda o quadro institucional e humano deste tipo de atividade no país. Grandes 
programas científicos, tecnológicos e de educação pós-graduada foram lançados - na área 
energética, agrícola, de saúde, engenharia e várias outras - pela criação de novas instituições ou pela 
transformação freqüentemente radical de outras, que eram adaptadas para desempenhar os novos 
objetivos que iam sendo definidos. O Instituto Nacional de Tecnologia, criado ainda na década de 
20, não ficou à margem deste processo, passando também ele por profundas alterações de escopo e 
objetivos, quer no papel - através, por exemplo, do decreto-lei nº 239 de 28/02/67, assinado pelo 
presidente Castelo Branco, que lhe dava amplas atribuições como organismo central de condução da 
política tecnológica do país - quer de fato, pela sua dedicação intensa ao Programa Tecnológico do 
Álcool, a partir dos anos 70 e sob a égide dá Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da 
Indústria e Comércio. 
 
Estes esforços de desenvolvimento científico e tecnológico nacional têm sido acompanhados, ainda 
que em um segundo momento, por uma série de estudos históricos que buscam definir com maior 
precisão qual a base real de experiências e recursos institucionais e humanos sobre as quais todo 
este investimento tem se assentado. Os últimos anos têm presenciado, como não poderia deixar de 
ser, tanto sucessos quanto fracassos, e existe uma consciência cada vez mais nítida de que um dos 
fatores mais importantes para diferenciar um do outro é a medida em que os ensinamentos da 
experiência passada foram ou não tomados em conta para o assentamento dos alicerces dos novos 
edifícios. 
 
É nesta perspectiva que aceitamos o desafio proposto ao final de 1979 pelo então diretor geral do 
Instituto Nacional de Tecnologia, Dr. Carlos Antônio Lopes Pereira, de escrever a história de sua 
instituição, desafio este mantido por seu sucessor, Dr. Haroldo Mattos de Lemos2. Nossa intenção 
foi tratar de ver a evolução do Instituto tanto internamente quanto, principalmente, em relação ao 
meio ambiente que o circundava - a economia do país, o sistema educacional, as instituições 
governamentais e suas políticas econômicas e tecnológicas. Buscamos com isto evitar dois erros 
bastante comuns neste tipo de estudo: o primeiro é tratar de entender tudo o que acontece em uma 
instituição como o resultado das qualidades ou defeitos de seus participantes, sem levar em conta os 
condicionantes mais gerais ao qual esta instituição e seus membros estão submetidos. Este erro, 
comum nos estudos históricos de estilo mais antigo, tem sido freqüentemente substituído por um 
erro oposto e tão ou mais sério, que é tratar de entender toda a história em função de categorias 
econômicas e políticas muito amplas, supondo a existência de uma grande coerência e consistência 
entre todos os aspectos de uma sociedade, e tornando desta forma desnecessário seu conhecimento 
pormenorizado. Cabe ao leitor julgar em que medida estes objetivos foram alcançados. 
 
A elaboração da história do Instituto Nacional de Tecnologia encontrou desde o início uma grande 
barreira, que só pode ser contornada de forma precária: toda a documentação do Instituto anterior a 
1952, com raríssimas exceções, não foi encontrada, e segundo vários depoimentos teria sido 
destruída por administrações passadas como papéis velhos e inúteis. Ao que consta, tampouco 
existem arquivos pessoais com as famílias e descendentes de Ernesto Lopes da Fonseca Costa e 
outros líderes do Instituto em suas primeiras épocas, que pudessem de alguma forma compensar 
pela ausência do arquivo do Instituto. Existem, por outra parte, inúmeros relatos, artigos, 
documentos esparsos e pessoas capazes de prestar depoimentos ao vivo sobre o passado, e foi este o 

                                                           
2 Este trabalho contou, em suas diversas etapas, com a colaboração de Thereza Christina Magalhães Castro, Regina 
Conrado, Elizabeth Pacceta e Salomão Blajberg. 
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material que utilizamos para uma tentativa de historiar as primeiros tempos do INT A partir de 1953 
a documentação já se torna mais abundante, e por isto optamos por combinar o relato histórico, 
sempre indispensável, com dois conjuntos sistemáticos de dados, que foram as publicações do INT 
(estas na realidade remontando às suas origens) e o levantamento de seu arquivo central. Ao final, 
tratamos de examinar a experiência do INT no conjunto das instituições de pesquisa tecnológica do 
país, com o auxílio da literatura disponível a respeito, e terminamos por sugerir algumas das 
variáveis estratégicas para melhor compreender os grandes sucessos e as grandes dificuldades 
vividas pelo Instituto ao longo de sua história. 
 
O estudo termina em 1978, com a mudança de governo e o início da gestão de Carlos Antônio 
Lopes Pereira. Depois desta data, o Instituto não cessou de passar por transformações e 
readaptações, e uma busca de caminhos que certamente deverá continuar. É possível que, neste 
processo, a história do INT que aqui apresentamos possa ser de alguma utilidade. 
 
Este estudo não poderia ter sido realizado, finalmente, sem a colaboração e a crítica de um grande 
numero de técnicos e pesquisadores do INT, principalmente os mais veteranos, cujos nomes estão 
referidos no texto, e aos quais gostaríamos de registrar nosso agradecimento. Queremos agradecer 
especialmente a Júlio de Melo Garcia, colaborador de Ernesto Lopes da Fonseca Costa e 
participante ativo em toda a vida do Instituto em suas últimas décadas, que deu à equipe do projeto 
todo o auxílio e cooperação que sua experiência e boa disposição propiciaram. Não obstante, é 
inevitável que tenham permanecido erros, omissões ou equívocos de apreciação em vários casos, 
que não são da responsabilidade do Instituto Nacional de Tecnologia ou de seus técnicos, mas, tão 
somente, da equipe responsável por este trabalho. 
 
 
 
 

 




