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TESES 

 
Ricardo Arcanjo de Lima 
Léa Maria Leme Strini Velho 
 
Análise cientométrica das práticas científicas 
na área de solos 
 
Resumo 
A Ciência do Solo seguiu um longo caminho na 
sua evolução de uma disciplina com fortes 
raízes na Geologia para uma área com forte 
aplicação agrícola e ambiental e, nas últimas 
décadas, viveu uma situação de grande 
incerteza: em todo o mundo houve queda de 
investimentos na área, com consequente 
redução do interesse do governo e da 
sociedade pelos solos e pela agricultura. No 
entanto, identifica-se atualmente um novo 
período de interesse e de crescimento da área 
de solos com foco em questões de agricultura, 
segurança alimentar, produção de fibras e 
energia renovável, além dos serviços 
ambientais. Tendo em vista essa percepção de 
renascimento da disciplina, esta tese tem como 
objetivo principal analisar a dinâmica da 
atividade científica da área em uma região 
específica (América Latina), através do 
tratamento cientométrico em registros 
indexados na base de dados Scopus, 
contribuindo para as atividades de investigação 
científica e tecnológica e aportando indicadores 
para o estudo da produção, colaboração 
científica e impacto nesta disciplina. No estudo 
foram recuperados, através de processo de 
delimitação da área na base Scopus, registros 
relativos ao período de 1999-2010, 1983-2012 
e 1975-2009 que, após tratamento 
bibliométrico, geraram indicadores que 
permitiram caracterizar a evolução temporal da 
produção de artigos científicos, a contribuição 
por área temática, países, instituições e suas 
relações através da co-autoria. O estudo 
aponta para uma disciplina consolidada e que 
vem ganhando espaço no cenário internacional 
com contribuição científica relevante para os 
desafios globais. Contudo, a dinâmica da área 
está concentrada nas principais economias da 
região, o que explicita a urgência do 
estabelecimento de políticas visando à solução 
de gargalos como integração regional e o 
fortalecimento dos países que apresentaram 
atividade científica débil.  
 
 

Tharsila Reis de Medeiros 
Tamás József Márton Károly Szmrecsányi (in 
memoria) 
 
A implantação da ciência de base tecnológica: 
um estudo do desenvolvimento da física 
experimental com aceleradores de partículas 
na Universidade de São Paulo (1934-1982) 
 
Resumo 
O tema central do presente trabalho reside no 
desenvolvimento da física experimental com 
aceleradores de partículas na Universidade de 
São Paulo (USP), mais especificamente nos 
empreendimentos científicos do físico Oscar 
Sala. O ponto de partida da narrativa aqui 
proposta se encontra em 1934, ano em que a 
atividade de investigação científica do recém 
criado Departamento de Física da USP deu seus 
primeiros passos em direção à Física dos Raios 
Cósmicos, sendo este seu principal ramo de 
pesquisa experimental nos próximos dez anos. 
Argumenta-se que esse período foi de 
fundamental importância à posterior inserção 
da USP na era dos aceleradores de partículas, 
devido à continuidade instrumental verificada 
entre a Física Nuclear e a dos Raios Cósmicos. 
Foi nesse último ramo que Oscar Sala realizou 
sua iniciação científica, começando, logo após a 
Segunda Guerra Mundial, seu primeiro 
empreendimento científico - projetar e 
construir, na sua própria universidade e com a 
colaboração de empresas instaladas em São 
Paulo, um acelerador de partículas do tipo Van 
de Graaff. Constata-se que a consolidação do 
Laboratório do Acelerador Eletrostático se 
tornou possível graças à filantropia científica 
norte americano e à cooperação científica 
firmada com o Departamento de Física Nuclear 
da Universidade de Wisconsin. Em meados dos 
anos 1960, a obsolescência do acelerador Van 
de Graaff engendrou, naquele mesmo 
laboratório, um processo de atualização 
tecnológica pautado na aquisição de uma nova 
máquina eletrostática, do acelerador Pelletron, 
e na informatização do trabalho experimental. 
Demonstra-se que a reprodução daquela 
mesma estratégia utilizada na construção do 
primeiro acelerador eletrostático foi 
descartada, devido à incapacidade da indústria 
nacional de fornecer os materiais necessários à 
construção de uma máquina tecnologicamente 
mais sofisticada que a anterior, aliada às 
mudanças de orientação na política nacional de 
ciência e tecnologia, que garantiram os 
recursos financeiros necessários à estruturação 
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do novo laboratório. Como frutos dessa 
experiência, além da produção de 
conhecimentos e artefatos de informática, 
atividade então incipiente no país, foram 
elaborados, pela própria equipe de Oscar Sala, 
soluções tecnológicas originais para os diversos 
problemas apresentados pelo Pelletron em sua 
fase inicial de funcionamento. Por fim, observa-
se, em 1982, o início do último 
empreendimento científico de Sala, 
direcionado à expansão do Laboratório 
Pelletron através do acoplamento de mais um 
acelerador ao arranjo experimental. Conclui-se 
que fatores de ordem material diferenciam o 
desenvolvimento da Física Nuclear em São 
Paulo daquele verificado nos países 
desenvolvidos. Nesses últimos países, a 
estrutura industrial deu suporte ao 
desenvolvimento da tecnologia dos 
aceleradores de partículas; já no Brasil, os 
laboratórios dirigidos por Oscar Sala se 
tornaram núcleos de inserção de novas 
tecnologias no setor produtivo nacional.  
 
 

DISSERTAÇÕES 

 
Lucas Rodrigo Da Silva 
Leda Maria Caíra Gitahy 
 
As transformações da Seção Naval do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas: aprendizagem e 
evolução institucional 
 
Resumo 
Esta dissertação analisa o processo de 
aprendizagem e transformação organizacional 
da seção naval do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), a partir do final dos anos 
1990, com base em pesquisa documental e 
entrevistas com atores-chave. Como 
pressuposto, assume-se que Instituições 
Públicas de Pesquisa (IPPs) são entidades que 
criam conhecimentos e competências e, com 
isso, aprendem e evoluem organizacionalmente 
por meio de um processo ativo de 
relacionamento com o ambiente científico, 
tecnológico, econômico e social. As 
competências adquiridas são indicadores do 
processo de aprendizagem e evolução 
organizacional. Para isso busca-se reconstruir a 
trajetória da seção naval do IPT e sua relação 
com o contexto político e econômico, a fim de 
identificar as circunstâncias que motivaram 
suas transformações organizacionais, as 

oportunidades de aprendizagem e a aquisição 
e/ou perda de suas competências. A pesquisa 
mostra como o contexto dos anos 1990, das 
crises políticas e fiscais, do desmonte parcial do 
setor naval e da transformação dos atores 
desse setor, ameaçou desarticular as 
competências de pesquisa da seção naval do 
IPT. Já o momento da "retomada do setor 
naval", a partir do final dos anos 1990, oferece 
novas condições para a reestruturação das 
competências de pesquisa dessa seção do 
Instituto. O processo de evolução da seção 
naval do IPT, durante a passagem para os anos 
2000, está atrelado a um conjunto de fatores e 
medidas, mas, sobretudo, está vinculado ao 
surgimento da rede de pesquisa "Centro de 
Excelência em Engenharia Oceânica" (CEENO), 
criada pela Petrobras. 
 
 
Nanci Gardim 
Maria Teresa Citeli 
 
O setor publicitário no Brasil: construção e 
reconfiguração dos principais grupos e 
instituições de influência (1920-1980) 
 
A atual segmentação na esfera publicitária 
(entre agências, anunciantes, veículos de 
comunicação) resulta de um encadeamento 
pretérito da ação de diferentes atores. Esse 
tipo de ordenamento - iniciado há muitos anos 
(por volta de 1920) e trabalhado aqui até 1980 - 
engloba conhecimentos específicos e técnicos; 
esbarra em políticas de diferentes níveis, desde 
o plano interno até políticas públicas e de 
governo. À luz de estratégias metodológicas 
aportadas pela teoria ator-rede, essa 
dissertação enfoca "o fazer publicidade" como 
um processo que envolve diferentes grupos 
que ocupam distintas posições na hierarquia de 
privilégios. Considera-se que a demarcação dos 
limites de atuação entre as agências de 
publicidade, institutos de pesquisa 
(principalmente o IBOPE) e veículos de 
comunicação resulta de processos de ordem 
técnica e social. No âmbito deste estudo, 
busca-se entender como os atores do setor 
publicitário se movem se articulam e assumem 
novas formas - ao mesmo tempo, que se 
adaptam e configuram novos padrões 
tecnológicos - tendo como pano de fundo a 
formação da atividade publicitária no país. A 
identificação das controvérsias nesse segmento 
tem como objetivo fornecer subsídios para a 
visualização da amplitude da rede/grupos de 
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profissionais e dos demais elementos que a 
compõem. O resultado do trabalho de pesquisa 
aqui apresentado, corrobora para a percepção 
de que as tecnologias e as pesquisas que 
compõem o seguimento publicitário no Brasil, 
por si só, não determinam as fronteiras entre 
os grupos, mas "possuem agência" nas relações 
por eles estabelecidas ao longo do tempo. 
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TESES 

 
Carolina Bagattolli 
Renato Peixoto Dagnino 
 
Política científica tecnológica no Brasil: mitos e 
modelos em um país periférico 
 
Resumo 
Ciência & Tecnologia (C&T) têm sido 
crescentemente entendidas em todo o mundo 
como fundamentais para o desenvolvimento, 
sendo a inovação atualmente o processo 
privilegiado. As mudanças na teoria econômica 
passaram a chamar a atenção para a relação 
entre crescimento econômico e inovação 
tecnológica, com a convicção de que a inovação 
seria capaz de gerar retornos crescentes à 
produtividade das empresas ao invés dos 
retornos constantes esperados pelas teorias 
anteriores, que consideram apenas o capital e o 
trabalho como fatores de produção. Essa 
avaliação fez com que a promoção da inovação 
tecnológica empresarial passasse a figurar 
como um uma meta a ser alcançada por meio 
da adoção de políticas públicas ativas, 
principalmente a Política de Ciência e 
Tecnologia (PCT). É a assunção do 
"inovacionismo" enquanto modelo de política. 
O Brasil não está alheio a esta tendência. Nas 
últimas décadas o fomento à inovação vem 
recebendo cada vez mais atenção no âmbito da 
PCT brasileira, que a partir da década de 1990 
vai se convertendo cada vez mais em uma 
"política de inovação". Neste intuito, 
mecanismos de fomento foram reformulados e 
novos foram criados. Esforço estatal que se 
refletiu também no dispêndio público da área, 
que cresceu significativamente no período 
recente. Todavia, a análise da evidência 
disponível nos permite avaliar a política 
atualmente em curso como pouco efetiva, uma 
vez que o seu objetivo de aumentar a P&D nas 
empresas e, com isso, o seu dinamismo 
tecnológico, não se tem cumprido. Para 
explicar o descompasso entre os resultados 
esperados e os obtidos o trabalho apresenta 
uma leitura da PCT brasileira não como uma 
simples tentativa de reprodução dos modelos 
de política implementados nos países 
avançados - visão que, apesar de simplista, é 
ainda bastante comum - mas sim como 
resultado de um processo contínuo e de 
retroalimentação entre o papel hegemônico da 
comunidade de pesquisa nesta esfera da vida 

social, a visão dominante de ciência - 
impregnada por vários mitos sobre as relações 
entre C&T e Sociedade -, e por elementos 
decorrentes da nossa condição periférica. É 
este complexo processo que condiciona a 
orientação da PCT atualmente em curso e sua 
escassa efetividade.  
 
 
Cecilia María Gianoni Beaulieu 
Sergio Luiz Monteiro Salles-Filho 
 
Dos sistemas nacionais de pesquisa agrícola 
aos sistemas nacionais de inovação agrícola: a 
inserção dos institutos nacionais de pesquisa 
agropecuária 
 
Resumo 
A inserção dos Institutos Nacionais de Pesquisa 
Agropecuária no novo contexto de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação impulsado pela 
transição da abordagem dos Sistemas Nacionais 
de Pesquisa Agrícola para a de Sistemas 
Nacionais de Inovação Agrícola nos países em 
desenvolvimento, constitui o tema central da 
tese. As mudanças em curso desde o início do 
século XXI nos ambientes tecnológico, político, 
institucional e organizacional afetaram 
significativamente a forma, o grau e a direção 
com que se organizam os Sistemas Nacionais de 
Inovação Agropecuária tornando-os cada vez 
mais complexos e dinâmicos alterando o papel 
dos Institutos Nacionais de Pesquisa 
Agropecuária (INPAs). Neste sentido, os 
Institutos vêm fazendo importantes esforços 
para consolidar e desenvolver capacidades de 
organização e gestão de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tendendo 
principalmente a uma maior articulação com os 
demais atores e à construção e implementação 
de mecanismos de gestão mais flexíveis. O 
presente trabalho motiva-se pela percepção de 
que há hoje um desajuste entre a forma como 
essas instituições se organizam e a evolução 
dos sistemas de inovação agropecuário. 
Percebe-se também que os mecanismos de 
monitoramento e avaliação de resultados e 
impactos que são empregados atualmente 
pelos Institutos para medir seu desempenho 
não conseguem medir sua participação relativa 
nos sistemas. Desta forma, o presente trabalho 
tem o objetivo de propor um quadro analítico 
capaz de avaliar a inserção e participação dos 
INPAs nos Sistemas Nacionais de Inovação 
Agropecuária. Este quadro divide-se em quatro 
níveis de análise: o primeiro sobre a 
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participação dos INPAs na base de 
conhecimento, tecnológica e produtiva do 
sistema de inovação; o segundo sobre sua 
articulação com os demais atores e redes 
envolvidos nos processos de inovação do setor; 
o terceiro sobre seu envolvimento na definição 
de políticas e marcos regulatórios; e 
finalmente, o quarto nível integra os anteriores 
e foca os modelos gerenciais dos INPAs para 
lidar com os Sistemas de Inovação. O quadro 
proposto é confrontado com os casos da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
do Brasil (EMBRAPA) e do Instituto Nacional de 
Investigação Agropecuária do Uruguai (INIA). A 
conclusão fundamental derivada do trabalho é 
de que conquanto constatem-se mudanças 
organizacionais em ambos Institutos na direção 
de um envolvimento mais integrado nos 
Sistemas de Inovação, eles não monitoram sua 
importância relativa nos indicadores mais 
críticos, tais como participação na produção 
das tecnologias em uso, no envolvimento com 
outros atores, na influência sobre a formulação 
de políticas, entre outros. 
 
 
Claudiana Guedes de Jesus 
Leda Maria Caira Gitahy 
 
Retomada da indústria de construção naval 
brasileira: reestruturação e trabalho 
 
Resumo 
Esta tese discute as transformações ocorridas 
na indústria da construção naval brasileira, no 
período 1997 a 2012, com foco na tecnologia e 
no mercado de trabalho. O período da 
retomada das atividades da indústria de 
construção naval brasileira teve início na 
década de 1990 com políticas de apoio ao 
desenvolvimento da indústria, a ampliação e 
implantação de novos estaleiros, especialmente 
com a garantia de demanda pelos armadores 
Transpetro/Petrobras e subsídios de 
financiamento desembolsados Fundo de 
Marinha Mercante - FMM e foi acompanhada 
pelo aumento do volume de emprego. Foi 
possível verificar que ocorreram grandes 
investimentos, especialmente nos estados do 
Nordeste. Na análise da cadeia produtiva naval 
brasileira, destacamos a jusante, os 
fornecedores, especialmente indústria de 
navipeças e siderúrgica, escritórios de projetos 
e, a montante, os armadores, as sociedades 
classificadoras e certificadoras e o papel do 
Estado e instituições representativas do setor. 

Os centros de tecnologia e as redes de pesquisa 
e inovação formadas por atores da indústria 
foram fundamentais na retomada da indústria 
no país, destaca-se o CENPES/Petrobras, 
COPPE/UFRJ e o CNAVAL/IPT, além das redes 
CEENO e RICINO. As expectativas com a 
exploração de petróleo da camada do pré-sal 
elevam as projeções da carteira de 
encomendas e corroboram com a efetiva 
garantia das demandas da 
Petrobras/Transpetro. Verifica-se uma situação 
que configura, para os próximos anos, uma 
nova fase da indústria no país, para "além da 
retomada", com efetiva existência de uma 
indústria de construção naval que responda as 
demandas domésticas com menor dependência 
da tecnologia externa. 
 
 
Denile Cominato Boer 
Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho 
 
Gestão da pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (P,D & I) no setor elétrico brasileiro 
 
Resumo 
A discussão deste trabalho tem como tema a 
gestão da pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (P,D&I) em concessionárias do setor 
elétrico nacional. A publicação da Lei n° 9.991 
em 2000, obrigou todas as concessionárias de 
energia elétrica a investirem em Pesquisa & 
Desenvolvimento (P&D), e estabeleceu que 
parte dos recursos seria gerida diretamente 
pelas empresas por meio de projetos regulados 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica, 
enquanto a outra parcela seria dividida entre o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico e ao Ministério de Minas e 
Energia. Desde então, essas empresas tiveram 
que buscar formas de administrar esses 
recursos, criando processos e rotinas internas 
de gestão da P,D&I. O objetivo deste trabalho 
foi de entender como se estabeleceram os 
processos de gestão de P,D&I nas empresas e 
compreender como se deu a evolução nos 
últimos anos desses mecanismos de gestão da 
inovação. Para isso, o texto foi estruturado em 
quatro capítulos, sendo os dois primeiros mais 
gerais, sob o ponto de vista dos conceitos de 
P,D&I e da organização do setor elétrico, 
respectivamente. O terceiro capítulo aprofunda 
a discussão sobre a gestão de P,D&I das 
empresas estudadas e, o último capítulo, 
apresenta reflexões e sugestões de modificação 
aos modelos de gestão atuais, considerando a 
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dinâmica de novos cenários. A conclusão deste 
estudo é de que o modelo regulatório de 
obrigatoriedade dos esforços de P&D criou 
estruturas minimalistas de planejamento e 
gestão de P&D e inovação muito mais voltadas 
para gerenciar o risco regulatório e minimizar 
punições do que propriamente para um 
aproveitamento estratégico do esforço de P&D 
e inovação, por este não possuir um papel 
fundamental para a sustentabilidade do 
negócio, e que esta condição é consequência 
de diversos fatores: o processo histórico, os 
modelos de regulação, as relações entre os 
atores do setor produtivo e inovativos do setor 
elétrico nacional. Complementarmente, 
pretendeu-se analisar de forma prospectiva 
como as modificações na estrutura de mercado 
e regulatórias, e os avanços tecnológicos que 
vêm se promovendo poderão induzir o 
processo de inovação para essas empresas. 
Dentro dessa proposta, foram considerados 
três cenários. O primeiro considera o fim do 
estímulo a inovação, e essas empresas ficarão 
ainda mais dependentes das inovações 
realizadas pelos fabricantes de equipamentos 
elétricos. O segundo considera a continuidade 
do modelo atual, em que as empresas 
terceirizam suas atividades de P&D para as 
universidades e centros de pesquisa, sem 
atingir o benefício final do processo inovativo. 
E, por fim, consolidação da "profissionalização" 
das atividades de inovação nessas empresas, 
como reação às mudanças e pressões 
regulatórias, tecnológicas, ambientais, etc, na 
busca por sustentar seus negócios frente aos 
novos desafios de competição setorial que se 
está estabelecendo. 
 
 
Dora Ann Lange Canhos 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 
 
Sistemas de informação em biodiversidade e a 
formulação de políticas públicas na era digital 
 
Resumo 
A tese apresenta como tema a influência das 
tecnologias da informação e comunicação 
(TICs) na circulação do conhecimento científico 
e o seu efeito na elaboração de políticas 
públicas em biodiversidade. O avanço das TICs 
está afetando a forma com que o 
conhecimento é produzido e como os 
resultados são difundidos. As TICs tornaram 
possível o envolvimento de mais atores na 
gênese do conhecimento, atores de diferentes 

disciplinas, especialidades, instituições, 
localidades, países, culturas e realidades 
sociais. O paradigma tradicional de 
compartilhamento de dados e resultados 
científicos por meio apenas de publicações em 
livros e revistas especializadas não é mais 
suficiente para atender à demanda 
contemporânea que necessita não só da 
disponibilidade dos dados, mas dos processos, 
análises e métodos e, quando possível, em 
tempo real, proporcionando uma maior 
transparência e reprodutibilidade dos 
resultados. Também não basta a 
disponibilidade dos dados on-line; estes 
precisam estar organizados de forma 
padronizada em formatos úteis e utilizáveis, 
acessíveis, tanto por interfaces humanas, como 
também via serviços web. Além da tecnologia e 
da necessidade científica de compartilhar 
dados, métodos e análises em diferentes 
escalas e disciplinas, existe uma necessidade de 
acesso e uso dos dados e aplicativos para 
processos de tomada de decisão, também em 
diferentes escalas, do local ao global. Isso é 
particularmente verdadeiro quando o tema é 
meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 
A tese argumenta que a política para dados 
sobre biodiversidade deve promover o seu 
acesso livre e aberto. Destaca a importância de 
políticas de longo prazo voltadas ao 
desenvolvimento e manutenção contínua de 
infraestruturas de dados para armazenar, 
organizar, preservar, recuperar e disseminar 
on-line, de forma livre e aberta, em formato útil 
e utilizável, dados e informações sobre 
biodiversidade, geradas com recursos públicos. 
Indica a necessidade das agências e do poder 
público se capacitarem para se apropriarem 
desses dados e informações disponibilizadas 
nessas e-infraestruturas. Na tese são analisadas 
três infraestruturas de dados sobre 
biodiversidade: a rede global GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility); a rede 
mexicana Conabio (Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
Mexico) e a rede brasileira speciesLink. Para 
cada rede é apresentada uma breve análise dos 
pontos fortes e fracos, buscando elementos 
para avaliar a adequação das políticas de 
fomento para o desenvolvimento e 
manutenção desses sistemas. São também 
apresentados três exemplos de uso da 
infraestrutura brasileira, a rede speciesLink: (i) 
para o monitoramento e acompanhamento de 
programas e projetos e para avaliação e 
valorização dos serviços científicos prestados 
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por curadores e taxonomistas; (ii) para a 
identificação de lacunas de dados e 
conhecimento sobre a ocorrência de espécies 
da flora e fungos do Brasil; e (iii) para a 
definição de estratégias de apoio à 
informatização dos acervos de coleções 
biológicas do país. A tese procura mostrar a 
oportunidade, viabilidade e importância de 
usar e-infraestruturas em biodiversidade, não 
só para ampliar o acesso e a usabilidade dos 
dados para o desenvolvimento científico, mas 
para a elaboração e avaliação de políticas 
públicas, inclusive para melhorar a qualidade, 
confiabilidade e completude dos dados e 
informações. 
 
 
Edilaine Venancio Camillo 
André Tosi Furtado 
 
As políticas de inovação da indústria de 
energia eólica: uma análise do caso brasileiro 
com base no estudo de experiências 
internacionais 
 
Resumo 
O principal objetivo deste trabalho é analisar a 
pertinência das políticas brasileiras de inovação 
em energia eólica, iniciadas com o Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
(PROINFA). Especificamente, questiona-se (i) se 
houve lacunas nas políticas brasileiras; (ii) se a 
estratégia de promoção à energia eólica foi a 
mais adequada para entrar nesta indústria; (iii) 
se o país poderia ter seguido por outro 
caminho e desenvolvido uma indústria nacional 
energia eólica. Para a realização dessa análise, 
foram construídos quadros de referência a 
partir do estudo da experiência de dois grupos 
de países líderes na indústria de energia eólica: 
os pioneiros ou inovadores - Dinamarca, 
Alemanha e Estados Unidos - e os latecomers 
ou seguidores - Espanha, China e Índia. A 
elaboração dos quadros de referência baseou-
se em um mapeamento das políticas de 
inovação em energia eólica desses países. Em 
linha com as abordagens evolucionária e 
sistêmica do processo de inovação, a 
construção desses quadros, bem como o 
desenvolvimento da análise proposta, se 
norteou pelos seguintes argumentos: (i) as 
políticas de inovação tem um caráter 
multifacetado e devem atuar de forma 
concomitante e coordenada em esferas 
diversas; (ii) as políticas de inovação coevoluem 
com a tecnologia e a indústria, de forma que os 

instrumentos de promoção devem ser 
ajustados ao contexto do país e da indústria no 
mundo. Os quadros de referência 
corroboraram esses argumentos e 
possibilitaram identificar os elementos 
essenciais que devem orientar a formulação de 
uma política de inovação em energia eólica. A 
análise do caso brasileiro levou em 
consideração tanto esses elementos essenciais, 
quanto o contexto da indústria de energia 
eólica no Brasil e no mundo na época em que 
os instrumentos regulatórios ou de incentivo 
foram instituídos no país. Dessa análise, 
concluiu-se que (i) houve um claro 
descompasso entre o estágio de 
desenvolvimento da tecnologia no Brasil e no 
mundo; (ii) as políticas brasileiras de inovação 
em energia eólica focaram predominantemente 
a esfera do mercado, prescindido de uma 
esfera fundamental de promoção, a das 
políticas tecnológicas e, por consequência, da 
realização de esforços de aprendizado; e, ainda, 
(iii) tendo em vista o momento que o país 
entrou na indústria, o caminho poderia ter sido 
diferente, caso as políticas de mercado, de 
desenvolvimento industrial e de ciência e 
tecnologia tivessem convergido para promover 
a inovação.  
 
 
Iraci Aguiar Medeiros 
Leda Maria Caira Gitahy 
 
Ecologia de saberes?: um estudo da 
experiência de interação da universidade com 
o movimento indígena 
 
Resumo 
O objetivo deste trabalho é analisar uma 
experiência de articulação entre a Universidade 
e o Movimento Indígena, buscando verificar 
como se dá a interação entre dois tipos de 
conhecimento (científico e tradicional) no 
interior dessa experiência. O estudo empírico 
foi realizado nos cursos de graduação 
(licenciaturas plenas para formar professores 
indígenas) originados da interação da 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT) com o Movimento Indígena. Os 
resultados mostram que os cursos do Projeto 
3º Grau Indígena se configuram como "zonas 
de contato", em que se relacionam, além de 
pessoas de diferentes grupos étnicos, também 
seus conhecimentos e saberes, ou seja, um 
espaço de interação entre os vários tipos de 
conhecimento (científico, tecnológico, 
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tradicional, de senso comum, etc.) e de 
múltiplas formas de enxergar e pensar o 
mundo. Essa dinâmica fertiliza o processo de 
produção de conhecimento, promovendo a 
ecologia de saberes e traz consequências tanto 
para a universidade como para as comunidades 
indígenas. São práticas que promovem uma 
nova convivência ativa entre saberes, no 
pressuposto de que todos eles, incluindo o 
saber científico, podem se enriquecer nesse 
diálogo.  
 
 
Maristella Barros Ferreira de Freitas 
Rui Henrique Pereira Leite de Albuquerque 
 
Tribunais de contas: parceiros ou obstantes no 
processo brasileiro de desenvolvimento 
científico, tecnológico e de inovação? 
 
Resumo 
Desde a construção do Sistema Nacional de 
Ciência e Tecnologia entre as décadas de 1960 
a 80, o Estado brasileiro tem buscado o seu 
fortalecimento a partir da Política Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação - PNCT&I. 
Integrando o Sistema Nacional de Inovação - 
SNI, o Poder Público busca cumprir o seu papel 
enfatizado na Constituição de 1988 (artigo 
218), formulando leis e regulamentos, 
articulando os atores envolvidos ao financiar a 
pesquisa e o desenvolvimento científico e 
tecnológico, e mantendo a infraestrutura de 
ensino, pesquisa e prestação de serviços 
tecnológicos. Nesse cenário, um novo ator ficou 
em evidência nas manifestações externalizadas 
no meio acadêmico e organizacional: os 
Tribunais de Contas, cujas atuações têm 
provocado preocupações das mais diversas 
naturezas no ambiente de CT&I brasileiro. Essa 
perspectiva leva a concluir que essas Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - EFS, como parte do 
Poder Público, também integram o SNI, na 
medida em que o controle externo por elas 
exercido afeta o ambiente da Ciência, 
Tecnologia e Inovação - CT&I no Brasil. Em 
decorrência, surgiu a necessidade de investigar 
o assunto, tendo como objetivo principal 
conhecer de que maneira ocorre a influência 
dessa atuação na área de CT&I, se 
positivamente (como parceiros) ou 
negativamente (como um obstáculo). Para isso, 
considerou-se relevante obter as visões de cada 
uma das partes dessa relação: de um lado, os 
Tribunais de Contas, na posição de controlador 
(dominante) e de outro os gestores de recurso 

público em CT&I, na posição de controlado 
(dominados). As ferramentas metodológicas 
utilizadas para esse propósito, além de revisão 
bibliográfica necessária à construção do 
referencial teórico, foram levantamento das 
decisões proferidas por algumas EFS de outros 
países para se conhecer a experiência 
internacional sobre o assunto, intensa pesquisa 
nas decisões oriundas dos Tribunais de Contas 
do Brasil selecionados na amostra (Tribunal de 
Contas da união- TCU e 02 Tribunais de Contas 
do Estado- TCE), aplicação de entrevistas 
diretas e as manifestações de alguns gestores 
públicos externalizadas em eventos, ou nas 
declarações em matéria jornalística veiculada 
na mídia. O resultado foi a percepção de uma 
tensão no ambiente de gestão pública de CT&I 
que contribui para um ambiente desfavorável à 
inovação local e afeta o processo científico e 
tecnológico do país, situação essa acentuada 
pelas imperfeições do arcabouço legal que 
norteia essa atividade no país. Um aspecto 
importante responsável por essa tensão é o 
instrumento utilizado pelos Tribunais de Contas 
para fiscalizar a gestão de CTI: auditoria de 
conformidade. Por isso, com a intenção de 
contribuir para uma mudança no papel 
daquelas EFS na área de CT&I, esta tese 
propõe, ao final, além da necessária revisão dos 
marcos regulatórios que regem essa atividade, 
a adoção, pelos Tribunais de Contas brasileiros, 
da auditoria operacional (ou auditoria de 
desempenho como é conhecida em outros 
países) como norma padrão de fiscalização da 
gestão de recurso publico nos 
projetos/atividade de CT&I. 
 
 
Rogério Bezerra da Silva 
Renato Peixoto Dagnino 
 
A comunidade científica, o governo e a agenda 
de pesquisa da universidade 
 
Resumo 
Este trabalho trata da relação entre o governo 
e a comunidade científica no Brasil focando nos 
condicionantes da agenda de pesquisa da 
universidade. Sua hipótese é a de que o 
governo, ao aumentar o dispêndio para a 
pesquisa universitária, poderia estar limitando 
as autonomias - de gestão, financeira e de 
pesquisa - da universidade. Para evidenciar o 
comportamento político da comunidade 
científica e do governo no processo decisório 
das políticas públicas relacionadas à 
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universidade e à C&T, o trabalho adota, no 
plano metodológico, o enfoque da Análise de 
Políticas. No plano analítico-conceitual, tem 
como referência os Estudos Sociais da C&T; o 
que permite classificar aquela relação segundo 
duas lógicas. A primeira é a da "política para a 
ciência", onde o "para" indica que o propósito 
do governo seria fomentar a pesquisa sem 
interferir na definição do que deve ser 
pesquisado. A segunda lógica é a da "política da 
ciência", em que o "da" igualaria a Política de 
C&T a outras políticas acerca das quais o 
governo, em função das demandas cognitivas 
que elas colocam, possui interesses específicos; 
e, por isso, privilegiaria as pesquisas cujos 
resultados podem alavancar outras políticas. O 
objetivo deste trabalho é entender como a 
agenda de pesquisa da universidade, 
condicionada pelos valores e interesses desses 
dois atores, é elaborada. Ele está organizado 
em cinco capítulos. O primeiro apresenta o 
referencial teórico-metodológico utilizado para 
analisar a relação entre esses dois atores. O 
segundo trata das noções de autonomia 
encontradas na literatura sobre o ensino 
superior latino-americano. Limitando o escopo 
dos Estudos Sociais da C&T, o foco do capítulo 
três é a autonomia da pesquisa universitária. O 
Capítulo quatro indica, através de informação 
secundária, como essa autonomia é 
condicionada por aquela relação. Em seguida, 
se analisa a partir de dados primários como 
essa relação se apresenta na Unicamp; a qual 
por ser atípica é especialmente adequada para 
reforçar os resultados mostrados no capítulo 
anterior. O trabalho conclui sugerindo, por um 
lado, que, mais do que incorporar à sua agenda 
de pesquisa as demandas, do governo e das 
empresas, colocadas pelas políticas públicas, a 
comunidade científica parece estar apenas 
declarando sua aderência a elas. E, assim, 
tentando manter sua legitimidade social para 
seguir acessando os fundos provenientes dos 
impostos que paga a população. Por outro, e 
contrariando os que entendem a autonomia da 
universidade como uma condição para sua 
adesão aos anseios dessa população, que a 
autonomia de pesquisa parece estar atuando 
num sentido oposto.  
 
 
Valéria Cristina dos Santos Ribeiro 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho 
 
Análise de modelos gerenciais para institutos 
públicos de pesquisa e desenvolvimento 

Resumo 
Nos últimos 30 anos, os institutos públicos de 
pesquisa - nacionais e internacionais - vêm 
enfrentando desafios relativos à busca por 
recursos financeiros competitivos, crescente 
competição pela mão de obra qualificada, 
surgimento de novos campos do 
conhecimento, alterações nas políticas que 
definem o papel do Estado, riscos e 
oportunidades decorrentes de uma maior 
abertura para o ambiente externo, entre 
outros. Para melhor inserção nesse novo 
contexto, os institutos têm adotado estratégias 
como mudança no formato jurídico, 
modificações em seus organogramas e 
implantação de políticas ativas de 
relacionamento com o meio. Neste contexto de 
incerteza e em decorrência do aumento na 
complexidade dos sistemas, devido à ampliação 
e sobreposição de papeis antes bem 
delineados, a literatura procura demonstrar as 
atividades que são desenvolvidas pelos 
institutos públicos de pesquisa e 
desenvolvimento (IPPs), principalmente nos 
países de economia altamente desenvolvida, 
como forma de estabelecer o papel dessas 
organizações dentro dos Sistemas Nacionais de 
Inovação (SNI), buscando estabelecer a inter-
relação entre os três principais atores 
(universidades/IPPs, governo e indústrias). Os 
IPPs têm dinâmica própria, suas estruturas, 
funções e desempenho são diversos entre os 
países, e suas atividades variam de acordo com 
sua missão e área de conhecimento em que 
atuam, com conhecimentos e competências 
específicas. Alguns institutos executam 
pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento 
experimental em diferentes níveis, muitas 
vezes voltados, para o avanço do 
conhecimento, outras para o mercado e para a 
promoção de inovações. Também há outras 
funções que incluem a educação e a 
capacitação, transferência de tecnologia, a 
disponibilização de infraestrutura científica e o 
apoio a políticas públicas. Suas atividades 
podem ajudar as empresas privadas a 
expandirem suas capacidades e gerar 
repercussões para a economia, bem como 
atender a demanda do governo e da sociedade. 
Para isso, eles são dotados de trajetórias 
evolutivas, resultados de processos de 
aprendizagem e consonantes com a evolução 
científica e tecnológica em âmbito mais geral. 
Essas trajetórias são aproveitadas de formas 
distintas entre os IPPs. Mesmo aqueles sob um 
mesmo regime jurídico acabam por 
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desenvolver trajetórias e modelos de gestão 
próprios. A presente tese pretende analisar 
como dois IPPs de um mesmo Ministério, sob o 
mesmo regime jurídico, desenvolvem modelos 
gerenciais bem diferentes, demonstrando que 
há espaços estratégicos, táticos e operacionais 
razoavelmente amplos para serem 
aproveitados pelos gestores. Discute-se ainda 
nesta tese a ideia de que as restrições do 
modelo jurídico do setor público brasileiro nem 
sempre são obstáculos de fato para o 
desenvolvimento institucional e organizacional 
dos IPPs.  
 
 
Vicente Galileu Ferreira Guedes 
Lea Maria Leme Strini Velho 
 
Parceria na pesquisa e construção de 
conhecimento na agricultura 
 
Resumo 
Esta pesquisa problematiza a parceria como 
modo de organização do trabalho em processos 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
(PD&I) contendo a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em busca de 
conhecer formas pelas quais a interação de 
diferentes atores é compreendida e praticada 
em processos de construção de conhecimento 
na agricultura brasileira. Tomam-se, como 
elementos teóricos essenciais no contexto de 
pesquisa, as perspectivas contemporâneas de 
construção de conhecimento, de inovação 
contextual e de sistemas de inovação contidas 
na literatura internacional. Disciplinas: a 
investigação e a produção dela derivada 
transitam entre as ciências sociais aplicadas e 
as ciências humanas. Quanto ao escopo, 
desenvolvem-se no espaço entre a micro e a 
meso-análises. Metodologicamente guia-se por 
feitura dialogada e construtivista do 
conhecimento ao longo da pesquisa, sob 
perspectiva indutiva, discutindo dados e 
informações com base nos referenciais teóricos 
eleitos. Método: na dimensão quantitativa, 
foram minerados, tratados e discutidos dados e 
informações alusivos à organização do trabalho 
e à produção científica na Embrapa. 
Qualitativamente a investigação incluiu busca 
de informações documentais e pessoais 
(subjetivas) de modo a compor o desejado 
acervo de trabalho. Teoria: as ideias de 
dinâmicas de redes tecno-econômicas e de 
dinâmicas de aprendizados partilhados, bem 
como do paradoxo da cooperação-competição 

são elementos importantes na análise, 
discussão e compreensão do objeto desta 
investigação. 
 
 

DISSERTAÇÕES 

 
Aleidys Hernandez Tasco 
Cristina de Campos 
 
Limites das convicções científicas: as 
epidemias no Rio de Janeiro e em Socorro e o 
desencadeamento da crise nos estudos da 
febre amarela (1927-1948) 
 
Resumo 
Em 1927 a luta contra a febre amarela parecia 
finalizada no continente americano. A 
Fundação Rockefeller, instituição filantrópica 
estadunidense que tinha como principal 
objetivo o combate da febre amarela na 
primeira metade do século XX, assegurava que 
a doença estava quase erradicada. No entanto, 
a ocorrência das epidemias de febre amarela 
no Rio de Janeiro em 1928 (Brasil) e em Socorro 
em 1929 (Colômbia), colocou em dúvida as 
medidas profiláticas recomendadas e aplicadas 
tanto pelos órgãos nacionais de Saúde Pública 
como os da Fundação Rockefeller que 
participou da luta contra essa doença em 
ambos os países. Ao mesmo tempo em que 
ocorriam as epidemias, uma controvérsia 
instalou-se em torno à descoberta de Stokes, 
Bauer e Hudson na África, em 1927, que 
demonstrou que a febre amarela era 
facilmente inoculável no Macacus Rhesus. Tal 
descoberta acabou por rejeitar a concepção 
etiológica estabelecida em 1919 por Noguchi. A 
nova descoberta dos pesquisadores, as 
epidemias e a rejeição da teoria de Noguchi 
geraram uma enorme desconfiança na época, 
dando a sensação de que nada era seguro em 
assuntos relacionados à febre amarela, 
despertando uma crise nos estudos da doença. 
Esta pesquisa assume a responsabilidade de 
fazer um estudo comparativo a partir da 
ciência, da política e da técnica que ambos os 
países usaram no combate à doença, com 
intuito de conhecer as experiências 
desenvolvidas com o fenômeno da febre 
amarela. Assim, a dissertação tem dois 
objetivos principais. Primeiro, analisar o 
processo histórico da febre amarela, a fim de 
entender a crise que predominou nos estudos 
da doença entre os anos de 1927 e 1930. Para 
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isso iremos analisar os múltiplos atores locais, 
nacionais e internacionais no domínio teórico e 
técnico da doença, durante a epidemia de febre 
amarela no Rio de Janeiro, em 1928-29, e em 
Socorro, em 1929. O segundo objetivo é 
analisar as manifestações científicas contra o 
avanço da febre amarela no Brasil e na 
Colômbia, a partir das duas últimas grandes 
epidemias registradas no Rio de Janeiro (1928-
1929) e em Socorro (1929), através das tensões 
entre o ideal de uma ciência médica universal, 
representada pela Fundação Rockefeller e pelas 
Conferências Pan-Americanas, e as práticas de 
saúde pública, representadas por médicos e 
pesquisadores, elaboradas localmente para 
minimizar o alcance da febre amarela no 
período de 1930 a 1948. 
 
 
Beatriz Helena Sbrissa Lucafó 
Solange Maria Corder 
 
Financiamento à inovação no Brasil: 
participação das empresas nos recursos não 
reembolsáveis do FNDCT 
 
Resumo 
O objetivo do presente trabalho é analisar se a 
entrada das empresas no Sistema de Ciência e 
Tecnologia, a partir da reforma da Política no 
âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia 
(atual Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação - MCTI), resultou em mudanças na 
lógica de aplicação dos recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT). A análise se pauta nos 
recursos não reembolsáveis aplicados pelas 
Agências de Financiamento vinculadas ao MCTI 
- a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Foram 
verificados os projetos contratados que tiveram 
a participação de empresas: projetos 
cooperativos, isto é, projetos realizados por 
instituições de ciência e tecnologia (ICTs) em 
parceria com empresas e projetos de 
subvenção direta. Os resultados encontrados e 
analisados baseiam-se nas informações 
divulgadas pelo MCTI, para o período 1999 - 
2012, e que foram estruturadas em uma nova 
base de dados. Os projetos cooperativos foram 
selecionados segundo a presença de 
"intervenientes", como são conhecidos os 
parceiros das ICTs na linguagem dos contratos. 
No caso da subvenção, também foram 
selecionados e analisados os projetos 

contratados. Para o desenvolvimento deste 
trabalho, foram revisados diversos estudos 
presentes na literatura especializada, 
documentos oficiais das Agências públicas de 
financiamento e do próprio MCTI e demais 
trabalhos coletados em mídias eletrônicas. 
Foram levantados dados e informações 
estatísticas em documentos disponibilizados 
pela Finep e na pesquisa de inovação 
tecnológica (Pintec/IBGE), em suas várias 
edições. Os avanços na Política de CT&I foram 
significativos desde a reforma do final dos anos 
90, mas conclui-se que a participação das 
empresas no acesso aos recursos não 
reembolsáveis foi bastante modesta, no 
período analisado. Apesar do volume 
expressivo de projetos contratados nos últimos 
13 anos, foram poucos os projetos 
cooperativos e de subvenção financiados com 
recursos dos fundos setoriais - pouco mais de 
2.000. Na maioria dos casos, os fundos setoriais 
foram pouco explorados para apoiar projetos 
de maior envergadura e promover a parceria 
ICT-empresa. Nesse sentido, não houve 
mudança expressiva na lógica de aplicação dos 
recursos do FNDCT.  
 
 
Gabriela da Silva 
Andre Tosi Furtado 
 
Aprendizado do etanol celulósico no Brasil: o 
caso do projeto Dedini Hidrólise Rápida (DHR) 
 
Resumo 
Devido à questão da dependência das energias 
de fontes fósseis, intensificou-se a corrida 
tecnológica para a produção de combustíveis 
alternativos renováveis no mundo inteiro. 
Assim, faz-se necessário que o Brasil entre 
nessa corrida para não perder essa janela de 
oportunidade e continuar no estado-da-arte da 
produção do bioetanol. Dentro dessa corrida 
tecnológica pelas tecnologias denominadas de 
segunda geração, a hidrólise se apresenta como 
a mais viável, no curto e médio prazo, para 
tornar-se o processo de produção dominante 
de etanol combustível para automóveis. O 
bioetanol combustível a partir da cana-de-
açúcar é um produto importante para o Brasil e 
as políticas públicas estiveram presentes em 
sua promoção desde o início do século XX. 
Desde os anos 30, ele é comercializado como 
combustível no país, mas foi com o Proálcool e 
por meio de políticas públicas envolvidas com a 
criação de um mercado para esse 
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biocombustível que esse combustível se 
consolidou na matriz energética. Este estudo 
tem como objetivo contextualizar as iniciativas 
que levaram ao desenvolvimento do etanol 
celulósico no Brasil. Para tanto foi realizado um 
estudo de caso do projeto Dedini Hidrólise 
Rápida (DHR). Analisou-se o aprendizado 
tecnológico e relacional da Dedini e de outras 
organizações do País diretamente e 
indiretamente envolvidas com o projeto. As 
conclusões da dissertação apontam que, 
através do projeto DHR, o Brasil teve um 
envolvimento muito maior com as tecnologias 
de etanol de segunda geração. Conclui-se que o 
uso do processo DHR como possibilidade de 
pré-tratamento do bagaço de cana-de-açúcar e 
o aprendizado tecnológico com o manuseio 
dessa matéria-prima, somado ao modelo de 
integração da segunda geração com a primeira, 
impulsionado por esse projeto, se configuram 
nos maiores aprendizados dessa iniciativa.  
 
 
Giovanna Guimarães Gielfi 
Newton Müller Pereira 
 
O papel da universidade no sistema setorial de 
inovação da indústria do petróleo: o caso do 
CEPETRO 
 
Resumo 
O sistema setorial de inovação da indústria do 
petróleo é um dos mais dinâmicos, do ponto de 
vista tecnológico, dentro da economia 
brasileira. Ele é formado por um conjunto de 
atores heterogêneos articulados entre si - 
empresas, instituições de pesquisa, 
universidades e governo. Este estudo assume 
como objetivo central analisar o papel da 
universidade no sistema setorial de inovação da 
indústria de petróleo no Brasil, através do caso 
do Centro de Estudos de Petróleo (CEPETRO) da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Desde sua concepção em 1987, com o apoio da 
Petrobras, o CEPETRO apoiou a criação e 
manutenção de cursos de pós-graduação e 
extensão nas áreas de ciências e engenharia do 
petróleo, contribuindo com a formação de 
recursos humanos para a indústria, bem como, 
para o avanço do conhecimento científico 
relacionado ao setor. O Centro também realiza 
atividades de pesquisa e prestação de serviços 
em parceria com a Petrobras e outras 
empresas. A contribuição do CEPETRO para o 
setor é examinada a luz das mudanças 
institucionais ocorridas na indústria de petróleo 

e no ambiente universitário. Também foi 
analisada a produção do CEPETRO a partir das 
publicações dos 48 pesquisadores associados 
ao Centro, no período de 1987-2011, utilizando 
a base de dados Scopus, da Elsevier. Foram 
identificados três fatores que explicam o 
sucesso na evolução da relação do Centro com 
a indústria de petróleo: o apoio da Petrobras, o 
posicionamento da Unicamp e a estrutura 
institucional do CEPETRO. Além do mais, o 
papel chave desempenhado pelo "governo" 
enquanto indutor das relações entre 
universidades e empresas, é destacado. Dentre 
as principais contribuições do CEPETRO ao 
setor estão o avanço nos conhecimentos 
científicos e tecnológicos e a formação de 
recursos humanos especializados.  
 
 
Jean Carlos Hochsprung Miguel 
Léa Maria Leme Strini Velho 
 
Da fronteira florestal aos limites da ciência: 
um estudo sobre a participação de 
especialistas nas audiências públicas para a 
elaboração do novo código florestal 
 
Resumo 
Um desafio lançado às sociedades 
democráticas na atualidade é o de como 
integrar progressivamente nos processos de 
tomada de decisão e formulação de políticas o 
aconselhamento de especialistas. Na medida 
em que a própria definição de quem é um 
especialista em determinado assunto já é 
produto de um arranjo político, a análise desse 
processo de inclusão torna-se ainda mais 
importante. Para entender a dinâmica entre as 
políticas e as expertises, ambientes de 
discussão como as audiências públicas revelam-
se espaços privilegiados de análise. Assim, esta 
pesquisa tem como objetivo investigar a 
participação de especialistas em audiências 
públicas. Como estudo de caso, adotam-se as 
audiências realizadas pelo Congresso Nacional 
no período de 2009 a 2012 sobre a 
reformulação do Código Florestal brasileiro. 
Fazendo uso dos referenciais analíticos dos 
Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT), 
busca-se "seguir" tomadores de decisão e 
especialistas em torno dos principais assuntos 
discutidos. A partir daí, são mapeadas 
controvérsias e identificadas distintas frentes 
de interesses formadas por estes atores. Este 
trabalho, portanto, ao abrir "a caixa preta" das 
audiências públicas, apresenta um olhar no 
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interior das discussões em um processo de 
tomada de decisão. Ao demonstrar a 
contradição entre as diferentes frentes de 
interesses formadas por tomadores de decisão 
e especialistas, surge um amplo panorama de 
conflitos que conjuga saberes e poderes. Nesta 
pluralidade de conflitos de interesses, 
vislumbram-se os desafios que surgem àqueles 
que procuram pensar em um modelo de 
tomada de decisão que se distancie da 
tecnocracia ao mesmo tempo em que consiga 
lidar com a ampliação das discussões públicas 
em assuntos que exigem o parecer de 
especialistas.  
 
 
Manuella Pereira da Silva 
Ruy de Quadros Carvalho 
 
Esforço das concessionárias de energia elétrica 
para o desenvolvimento de tecnologias de 
fontes alternativas de energia: o caso das 
Empresas Eletrobras 
 
Resumo 
As tecnologias de energias renováveis são um 
exemplo de tecnologia que tenta estabelecer 
em um mercado já consolidado e com um forte 
contexto industrial baseado em tecnologias já 
existentes para fontes de energia 
convencionais. Neste contexto se destaca o 
papel das políticas públicas que afetam a 
demanda por essas tecnologias. Desde que a 
Lei no 9.991/2000 foi publicada, as empresas 
do setor de energia elétrica brasileiro 
começaram um grande esforço para fortalecer 
suas áreas de P&D. Deste modo, propõe-se 
analisar o esforço realizado pelas 
concessionárias de energia elétrica brasileiras 
para o desenvolvimento e adoção de 
tecnologias de novas fontes alternativas de 
energia. A questão central do trabalho é 
verificar se os projetos de P&D ANEEL em 
tecnologias de novas fontes renováveis no 
segmento de geração e transmissão de energia 
elétrica estão relacionados ao aprendizado do 
uso dessas novas tecnologias de energia 
renovável, pelas empresas de energia elétrica. 
O estudo empírico se baseou na análise de uma 
amostra de 55 projetos de P&D ANEEL das 
empresas Eletrobras, que são responsáveis pela 
maior parcela nos mercados de serviços de 
geração e transmissão brasileiros. A 
participação de projetos de P&D ANEEL em 
fontes alternativas é de cerca de 9% do seu 
total de número de projetos. A maior 

concentração desses projetos recai em 
Bioenergia, e em Energia Eólica, seguindo-se os 
grupos de projetos nas demais Fontes 
Alternativas com a seguinte ordem: Hidrogênio, 
Fotovoltaica, Maremotriz e Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH). A maior incidência de 
projetos em bioenergia na região Norte e em 
energia eólica na região Nordeste revelaram 
uma clara vocação dessas duas regiões para 
estas novas fontes de energia. Verificou-se uma 
baixa participação nos projetos de P&D de 
empresas tipicamente fornecedoras do setor 
elétrico. A análise da relação entre o 
desenvolvimento da P&D em novas fontes 
renováveis e o aprendizado das EELB mostrou 
que a maioria dos projetos é relacionada ao 
aprendizado de uso da tecnologia pelas 
concessionárias.  
 
 
Maria Katy Anne Valentim de Oliveira 
Guimarães 
Marko Synesio Monteiro 
 
A gestão que não aparece: estudo etnográfico 
de um projeto de pesquisa em rede da 
Embrapa 
 
Resumo 
O objetivo deste trabalho é de compreender, a 
partir do método etnográfico, as práticas e os 
desafios da gestão de um projeto de pesquisa 
em rede da Embrapa. O estudo foi realizado 
junto ao GeoMS (Sistema de Informação Geo-
referenciada), um projeto desenvolvido através 
do Sistema Embrapa de Gestão (SEG) no estado 
do Mato Grosso do Sul, durante o período de 
2006 a 2012. Este projeto gerou como principal 
produto o Sistema Informatizado de Suporte ao 
Licenciamento Ambiental (Sisla) alterando o 
modelo de licenciamento do estado do Mato 
Grosso do Sul que passou do manual para o 
digital. A descrição detalhada das práticas de 
gestão de um projeto de pesquisa em rede, no 
cotidiano de execução, mostra os desafios 
desse tipo de empreendimento. O gestor 
enfrenta barreiras de ordem burocrática, 
político institucional e culturais ao longo de 
todo o processo, desafios que impactam 
diretamente na viabilidade do projeto. A fim de 
gerir e superar esses desafios, o estudo mostra 
as práticas de translação de interesses 
necessárias para que o projeto consiga se 
efetivar. Tais práticas, que são essenciais para a 
manutenção da rede e tornam possível sua 
execução são aqui descritas a partir do quadro 
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analítico da Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2000, 
2001). Esta dissertação concluiu que há uma 
série de práticas de gestão que permanecem 
invisíveis para os relatórios oficiais de 
finalização dos projetos de pesquisa. Essa 
"gestão que não aparece" mostra-se 
fundamental para que os produtos finais, 
pretendidos pelos cientistas e gestores, fossem 
de fato entregues. A análise de tais práticas, 
portanto, contribui para uma compreensão 
melhor de como ocorre à gestão de projetos de 
pesquisa em rede na Embrapa, apontando para 
os desafios enfrentados pelas instituições 
públicas de pesquisa brasileiras.  
 
 
Pedro Xavier Rodriguez Massaguer 
Sergio Luiz Monteiro Salles Filho 
 
Perspectivas para a pesquisa, 
desenvolvimento & inovação no setor elétrico 
brasileiro 
 
Resumo 
Considerando a relação entre a inovação e o 
desenvolvimento econômico e social, os 
estímulos às atividades de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação (P,D & I) têm sido 
tema recorrente na agenda de discussão das 
políticas públicas voltadas à competitividade do 
setor produtivo nacional. No setor elétrico, o 
estímulo às atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) resultou na 
promulgação da Lei n° 9.991/2000, que 
determina às empresas concessionárias, 
permissionárias e autorizadas do serviço 
público de energia elétrica realizar 
investimentos mínimos nestas atividades, de 
acordo com regulamentação definida pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
Desde 1998, início do programa, houve 
razoável evolução caracterizada principalmente 
pelo aumento do número de projetos, 
intensificação do relacionamento entre as 
concessionárias de energia, universidades e 
centros de pesquisa no planejamento e 
execução dos projetos. No entanto, com 
relação ao tema da inovação tecnológica, as 
empresas do setor elétrico, e a própria ANEEL, 
ainda tratam o tema com perspectiva de uma 
obrigação. Essa perspectiva decorre da 
dificuldade que o marco regulatório apresenta 
em compreender o papel da inovação e suas 
especificidades setoriais. Dentre os aspectos 
identificados nesta pesquisa, relacionados ás 
estratégias que leve em conta a inovação estão: 

(i) as características evolutivas da indústria de 
energia elétrica, (ii) os reflexos da regulação: de 
mercado, tarifária, e das atividades de P&D 
sobre as estratégias de expansão das 
concessionárias; (iii) as influências tecnológicas 
que englobam a competição entre diferentes 
alternativas, em patamares de 
desenvolvimento diferenciados; (iv) as 
influencias sociais e de programas institucionais 
relacionadas ao desenvolvimento, adoção e 
difusão de tecnologias de menor impacto 
ambiental e (v) as especificidades relacionadas 
às inter-relações das diferentes classes de 
atores envolvidos (concessionárias de energia, 
universidades, centros de pesquisa e indústria 
de máquinas e equipamentos elétricos). Assim, 
este trabalho discute quais seriam os desafios e 
perspectivas em termos de esforços de P,D & I 
no setor elétrico brasileiro. Dentre os desafios 
identificados relacionados ao estabelecimento 
de um ciclo virtuoso no sistema setorial de 
inovação elétrico brasileiro destaca-se a 
necessidade do estabelecimento de um modelo 
de regulação das atividades de P&D no qual o 
esforço de inovação seja premiado. Neste 
sentido, são discutidas diversas ações voltadas 
ao fortalecimento do sistema setorial. Além 
disso, são analisados três cenários relacionados 
às atividades de P,D & I no setor elétrico 
brasileiro no médio e longo prazo. Um primeiro 
cenário tendencial, um segundo de regressão e 
um terceiro que atribui maior protagonismo às 
empresas do setor nos esforços de inovação.  
 
 
Renan Dias Oliveira 
Newton Müller Pereira 
 
Ambientalismo e novos rumos do 
desenvolvimento sustentável: o papel da 
ciência e tecnologia no setor produtor de 
couros 
 
Resumo 
A cidade paulista de Bocaina, situada no centro 
do estado, tem no tingimento e acabamento do 
couro sua principal atividade - assim como 
diversos pequenos e médios municípios 
brasileiros - e pode ser considerada um 
exemplo claro do conflito que opõe 
desenvolvimento econômico e preservação 
ambiental. Conhecida nacionalmente como a 
"capital da luva de raspa", a localidade 
enfrentou entre as décadas de 1970 e 2000 um 
crescimento desenfreado da atividade coureira, 
que se mantém na região há cerca de 
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cinquenta anos. A partir da última década (anos 
2000) as práticas de inovação tecnológica 
resultaram em redimensionamentos da 
questão ambiental. O estudo de caso nas 
indústrias de tingimento e acabamento de 
couro (curtumes) do município de Bocaina-SP 
procuraram verificar como as práticas 
inovativas no contexto local incorporam 
variáveis ambientais. O intuito foi diagnosticar 
se as novas técnicas e tecnologias adotadas por 
curtumes da região têm contribuído para a 
diminuição dos impactos ambientais causados 
em decorrência da atividade coureira, e se as 
novas práticas inovativas têm indicado para um 
modelo de desenvolvimento local sustentável. 
Um ramo produtivo historicamente marcado 
pela contaminação ao ambiente natural e à 
saúde humana, como o setor coureiro, pode 
redefinir seus rumos e construir padrões de 
produção mais sustentáveis. A participação dos 
setores sociais envolvidos com o mesmo, como 
os empresários, as populações locais 
diretamente envolvidas, os movimentos sociais 
e sindicais de cunho ambientalista e as 
instâncias de poder público têm redefinido as 
políticas públicas e a gestão das empresas para 
a melhoria das condições ambientais. Assim, 
este início de século aponta que os rumos da 
Ciência e da Tecnologia (C&T) podem estar 
ligados a um desenvolvimento efetivamente 
sustentável.  
 
 
Rodrigo Saraiva Cheida 
Marko Synésio Alves Monteiro 
 
Análise sociológica da "biologização" do 
TDA/H na psiquiatria brasileira 
 
Resumo 
Esta dissertação tem como objetivo investigar a 
"biologização" do Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDA/H) na vertente 
organicista de doença mental da psiquiatria no 
Brasil, a partir do recorte metodológico dos 
Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT), 
especificamente os aportes teóricos da 
construção social da doença. O objetivo do 
estudo é investigar histórica e sociologicamente 
a forma pela qual o transtorno veio a ser 
investigado como uma patologia de origens 
biológicas pelas práticas psiquiátricas 
brasileiras. Para identificar os sentidos 
históricos pelos quais as fronteiras diagnósticas 
do transtorno possuem bases biológicas, foi 
feito um levantamento histórico para retomar 

as principais tradições da vertente organicista 
de pesquisa das doenças mentais da Psiquiatria 
no Brasil. Outro levantamento histórico buscou 
identificar, a partir do próprio conhecimento 
biológico do TDA/H, as contingências sociais do 
transtorno. A proposta de ambas as 
historiografias é investigar quais atores sociais 
mobilizaram técnicas e conhecimentos 
científicos oriundos da neurologia e da biologia 
até a sua atual classificação no Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais 
em sua quarta versão revisada - Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-
IV/RT - e a Classificação Internacional de 
Doenças - CID-10. Em seguida, foi realizada 
uma investigação em artigos coletados na base 
científica SCIELO para identificar quais os 
principais atores sociais, as técnicas e o 
conhecimento científico que são mobilizados 
para investigar o TDA/H, entre os anos de 2007 
e 2012, no Brasil. Foi possível verificar que, em 
sua maioria, o conhecimento da patologia é 
produzido por pesquisadores das áreas da 
Psiquiatria e das Neurociências que utilizam 
técnicas baseadas em paradigmas 
neurocientíficos para a investigação de doenças 
mentais. Interpreta-se que o conhecimento 
neurológico do transtorno, por sua vez, licencia 
que a prática médico-psiquiátrica trate 
determinados fenômenos sociais como 
problemas médicos e faça o controle social dos 
indivíduos desatentos "anormais" para 
recuperá-los em sua condição "normal". 
Acredita-se que investigações que utilizam o 
metilfenidato, principal fármaco da terapia da 
patologia, pode ser uma forma de controle 
social pela ciência psiquiátrica brasileira, 
quando definem os comportamentos através 
do conhecimento neurocientífico como TDA/H. 
Também foi possível constatar que os estudos 
sobre o TDA/H, em sua maioria, foram 
financiados por indústrias farmacêuticas, ator 
social hegemônico na produção do 
conhecimento científico do TDA/H. A relação 
entre indústria farmacêutica e produção 
científica é um meio de legitimar a 
administração do psicofármaco metilfenidato 
como terapia principal no tratamento do 
transtorno. Desta forma, a relação entre 
indústria e doença é um fenômeno social no 
qual a ciência possui papel preponderante na 
aferição das categorias que podem ser 
consideradas "doença".  
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Vanessa Regina Sensato Russano 
Maria Beatriz Machado Bonacelli 
 
A motivação de empresas para o 
licenciamento de tecnologias universitárias: o 
caso da UNICAMP 
 
Resumo 
A dissertação expõe a experiência da Unicamp 
na gestão da inovação concentrando a análise 
na motivação de empresas a buscarem a 
universidade para licenciar tecnologias 
desenvolvidas no âmbito acadêmico. O objetivo 
é analisar o que motiva as empresas brasileiras 
a licenciarem tecnologias desenvolvidas na 
universidade, quais são as expectativas dessas 
empresas quanto à cooperação com a 
universidade e se o licenciamento está 
respaldado por algum tipo de estratégia de 
inovação da empresa, envolvendo a 
complementação ou a substituição de 
atividades internas de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). Para tanto foi aplicado 
um questionário junto a 44 empresas 
licenciadas a comercializar tecnologias 
desenvolvidas na Unicamp. Estas 44 empresas 
correspondem a 51 contratos de licenciamento 
assinados entre os anos de 2004 e 2010, 
período no qual a Agência de Inovação Inova 
Unicamp já se constituía como órgão 
responsável pela gestão da inovação na 
Unicamp. Foi observado que as motivações 
para o licenciamento de tecnologias são 
bastante convergentes quando comparadas a 
outros tipos de parcerias universidade-
empresa. Entretanto, alguns fatores específicos 
foram destacados como objeto de interferência 
negativa nas parcerias, como a expectativa da 
empresa de que a universidade atue como 
substituta de etapas importantes no processo 
de inovar, como no desenvolvimento 
complementar da tecnologia e na promoção 
das tecnologias licenciadas. Empresas com a 
estratégia de substituir suas ações de P&D 
internas por meio do contrato com a 
universidade geralmente se frustram com os 
resultados apresentados, enquanto aquelas 
que buscam a complementaridade em projeto 
de parceria em P&D têm mais chances de obter 
resultados positivos no decorrer da interação. 
Avalia-se, portanto, que empresas não 
familiarizadas com o processo de inovação, tal 
como as que não possuem como estratégia o 
estabelecimento de estrutura para o 
desenvolvimento e a comercialização das 
tecnologias licenciadas, não constituem 

parceiras adequadas para o licenciamento de 
tecnologias universitárias. Por outro lado, 
também é resultado desta pesquisa a 
identificação de empresas que possuem "DNA 
de inovação". Independentemente do tamanho 
destas empresas, o fato de que sua estratégia 
de negócio está centrada em produtos e 
processos genuinamente inovadores constitui 
característica importante para a parceria, uma 
vez que da perspectiva da universidade novos 
conhecimentos e linhas de pesquisa podem 
surgir como resultado da cooperação. Cabe 
destacar que a escolha da empresa licenciante 
se demonstrou como uma das atividades mais 
importantes no escopo de atuação de um NIT, 
especialmente no Brasil, onde a falta de 
estrutura e experiência de P&D junto às 
empresas constitui um elemento de impacto 
negativo na constituição de parcerias de 
cooperação universidade-empresa. 
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