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APRESENTAçãO

Em História, o estabelecimento dos recortes temporais 
está sempre sujeito a decisões – no fundo, escolhas – ampa-
radas nos dados disponíveis e nas perguntas com as quais 
interrogamos a realidade. Portanto, quando começou o tra-
balho que deu origem a este livro?

Eu arrisco dizer que ele nasceu em um elevador em 
Curitiba, quando um encontro fortuito durante o Congresso 
Brasileiro de Geologia de 2008 propiciou a parceria entre 
drielli Peyerl e mim. a partir daí, conheci e acompanhei a 
pesquisa de mestrado que ela desenvolvia junto à Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), sob a orientação do 
professor Elvio Pinto Bosetti. Tive a satisfação de recebê-la 
como aluna especial na Universidade Estadual de Campinas 
(UniCaMP), em 2009, onde aprofundou seus conhecimentos 
na História das Geociências. satisfação ainda maior tive ao fa-
zer parte da sua banca de defesa de mestrado e ao tornar-me 
sua orientadora de doutorado, em 2010.

o texto ora publicado é sua tese, defendida em 2014. 
ao longo dos quatro anos do doutoramento, apoiado por 
bolsa da Fundação de amparo à Pesquisa do Estado de são 
Paulo (FaPEsP), testemunhei sua seriedade e sua incansá-
vel disposição para a pesquisa séria, profunda e rigorosa.  
documentação primária, fontes antigas ou mais recentes e 
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bibliografias variadas, tudo isso Drielli conseguiu compilar 
(no Brasil e no exterior), processar, cotejar e organizar, pro-
duzindo uma narrativa fluente e com perspectiva inovadora.

os maiores méritos (dentre tantos) deste livro são a 
riqueza de fontes − dentre as quais se destaca o arquivo do 
paleontólogo Frederico Waldemar Lange, figura de proa nas 
fases iniciais da Petrobras − e o próprio tema. Afinal, muito 
já foi escrito sobre o petróleo no Brasil − sem com isso se 
esgotar a matéria −, e muito mais será escrito se quisermos 
bem compreender essa história. no entanto, este livro foca 
a Petrobras sob a ótica da formação de recursos humanos 
técnico-científicos que a companhia teve que empreender, 
em diferentes níveis de complexidade, pari passu sua própria 
construção institucional. Emergiu, então, o desafio de ma-
pear geologicamente o território, localizar campos passíveis 
de exploração, extrair, processar e distribuir o ouro negro 
num país cuja história de formação de recursos humanos em 
nível superior contava apenas cerca de 150 anos, se conside-
rarmos o marco inicial as duas Escolas de Medicina fundadas 
em 1808 (na Bahia e no Rio de Janeiro) e a Academia Real 
Militar, criada em 1810. a narrativa desse contexto mescla, 
forçosamente, a economia, a política, as ciências, as tecnolo-
gias, a sociedade e as relações internacionais, entrelaçadas 
na montagem de um quadro que, a partir de projetos e pro-
gramas de cursos, contribui para pensar o Brasil nas décadas 
efervescentes da primeira metade do século XX.

sem dúvida, esta é uma leitura enriquecedora para es-
tudiosos e leigos que queiram compreender a Petrobras e o 
petróleo sob um novo e original ponto de vista.

Campinas, 12 de julho de 2016
Silvia F. de M. Figueirôa




