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RESUMO
Os militares brasileiros já buscavam um maior nível de profissionalização e um melhor
aparelhamento do seu efetivo, além da modernização e controle dos recursos naturais do
país, bem como o desenvolvimento da ciência e da tecnologia desde a década de 1930.
Durante esse contexto, o Estado capitalista em formação e as Forças Armadas, em
especial, o Exército brasileiro, partilhavam o desejo de industrializar e desenvolver o
país. Eram os “Primórdios do Brasil Potência”. A partir do Golpe Civil Militar imposto
em 1964, a “Modernização Autoritária” desencadeada articulou, de maneira sistemática
e planejada, uma importante “Rede de Investimentos em Ciência, Tecnologia e
Educação Superior”, com recursos jamais vistos na História do Brasil, em especial
através da “Reforma Universitária” de 1968 e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT) criado em 1969, o qual seria administrado pela
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) a partir de 1971, principal agência de
financiamento a apoiar o Programa de Pesquisa e Pós Graduação em Geofísica
(PPPG/UFBA). As ciências naturais, em especial, a Geofísica, desempenhava um papel
fundamental nesse processo de desenvolvimento econômico e social e se constituíam
como conhecimento estratégico para a “Segurança Nacional”, entendida aqui, na sua
concepção moderna, a partir do binômio: “Segurança Nacional e Desenvolvimento”. A
criação do Sistema Nacional de Pós-Graduação se estruturou, simultaneamente, ao que
se convencionou denominar de: “Milagre Brasileiro”, período também demarcada pelo
aumento da repressão política a partir da implantação do Ato Institucional nº 5 (AI-5),
promulgado em dezembro de 1968. Neste contexto, desenhava-se um novo modelo para
o país na perspectiva de transformá-lo em um “Brasil Potência”, em cujo
desenvolvimento cientifico e tecnológico possibilitaria a superação do atraso econômico
e social. O objetivo da presente tese de doutorado, intitulada: “A Ciência Durante o
Regime Militar - A Criação da Pós-Graduação na Universidade Federal da Bahia: o
caso do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica PPPG/UFBA (19681985)”, é investigar a implantação da pós-graduação e institucionalização da Geofísica
na Bahia, desencadeada a partir da “Reforma Universitária” de 1968, tomando como
estudo de caso o Programa de Pesquisa e Pós Graduação em Geofísica (PPPG) da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), entre 1968 e 1985.

Palavras-chave: Pós-Graduação na Bahia; Institucionalização da Geofísica; Ciência e
Regime Militar;“Segurança Nacional e desenvolvimento”.
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ABSTRACT

The Brazilian military has sought a higher level of professionalism and better equip its
effective modernization and beyond control of the country's natural resources, and the
development of science and technology since the 1930s. In this context, the capitalist
state in formation and the Armed Forces, in particular the Brazilian Army, shared the
desire to industrialize and develop the country. They were the "Beginnings of Brazil
Power". From the Civil Military Coup tax in 1964, "Authoritarian Modernization
'triggered articulated, in a systematic and planned a major" Network Investments in
Science, Technology and Higher Education ", with features never before seen in the
history of Brazil, especially through the "University Reform" of 1968 and the National
Fund for Scientific and Technological Development (FNDCT) created in 1969, which
would be administered by the Financier of Studies and Projects (FINEP) from 1971, the
main agency for funding to support the Program Research and Graduate Geophysics
(PPPG / UFBA). The natural sciences, in particular, Geophysics, played a key role in
this process of economic and social development and strategic knowledge as constituted
for the "National Security", understood here in its modern conception, from the
binomial: "National Security and Development". The creation of the National
Postgraduate been structured both to what is conventionally called the "Brazilian
Miracle", a period also marked by increased political repression from the
implementation of the Institutional Act No. 5 (IA-5), promulgated in December 1968. In
this context, drew up a new model for the country in view of transforming it into a
"Brazil Power," in which scientific and technological development make it possible to
overcome the social and economic backwardness. The aim of this PhD thesis entitled:
"Science During the Military Regime - The Creation of Graduate at Universidade
Federal da Bahia: the case of the Program of Research and Graduate Studies in
Geophysics PPPG / UFBA (1968-1985) , "is to investigate the implementation of
graduate and institutionalization of Geophysics in Bahia, triggered from the" University
Reform "of 1968, taking as case study the Programme for Research and Graduate
Geophysics (PPPG) Federal University of Bahia (UFBA) between 1968 and 1985.

Key-words: Graduate in Bahia; Institutionalization of Geophysics; Science and Military
Regime, "National Security and Development."
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INTRODUÇÃO

A tese que se apresenta é, em certa medida, o resultado de uma busca que se
desencadeou ainda durante o mestrado em Ensino, Filosofia e História da Ciência,
concluído em 2005, sob a orientação do Prof. Dr.º Olival Freire Júnior, cujo título foi:
“Ciência e Política Durante a Ditadura Militar: o caso da comunidade brasileira de
físicos” (1964-1979)”.
Naquela ocasião, tínhamos dois alvos como objetos de pesquisas: as
perseguições à comunidade brasileira de físicos e os investimentos feitos pelo Regime
Militar em Ciência, Tecnologia e Ensino Superior entre 1964 e 1979, no entanto, na
ocasião, decidimos seguir apenas com a primeira parte. Procurávamos investigar como
se deu a relação entre o Regime Militar, que se instituiu a partir do Golpe Civil-Militar
de 1964 e a comunidade brasileira de Físicos, em especial, o caso dos físicos
perseguidos durante o regime militar, no Instituto de Física da Universidade Federal da
Bahia, entre 1964 e 1979.
Nesse sentido, a presente tese, ainda sob a orientação do Prof. Dr. Olival Freire
Júnior, busca atingir o segundo alvo não desenvolvido durante o mestrado, ou seja,
compreender o processo de desenvolvimento e institucionalização da ciência durante o
Regime Militar, em especial da Geofísica, procurando investigar a criação da pósgraduação na Universidade Federal da Bahia, especificamente o caso do Programa de
Pós-Graduação e Pesquisas em Geofísica (PPPG) que, por sua vez, alcançaria projeção
nacional e internacional, já no início da década de 1970.
O projeto militar de um “Brasil Potência” passava, necessariamente, pela
articulação entre ciência, tecnologia e a educação superior. Promovia-se, portanto, o que
Francisco Carlos Teixeira da Silva denominou de “Modernização Autoritária”. Em meio
à “Reforma Universitária” e à articulação da Rede de Investimentos em Ciência e
Tecnologia, a FINEP investe em áreas científicas e tecnológicas consideradas
estratégicas, não só sob o ponto de vista da “Segurança Nacional”, portanto, do
desenvolvimento, como também dos interesses das comunidades científicas, muitas
vezes e não estritamente vinculados aos interesses do Regime Militar.
Durante o contexto de “modernização autoritária”, “milagre econômico” e
aumento da repressão e perseguições políticas, os militares instauraram, através da
7

“Reforma Universitária de 1968”, o que passo a denominar de: “Rede de Investimentos
em Ciência, Tecnologia e Educação Superior”, concentrando investimentos em Ciência
e Tecnologia jamais vistos na História do Brasil. É a partir deste contexto que o
programa de pós-graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia se
constitui, não só como um polo de pesquisas, como também de ensino na referida área.
Segundo Simon Schwartzman, em “Um Espaço para a Ciência: a formação da
comunidade científica no Brasil”, o ano de 1968 é um divisor de águas no que diz
respeito aos investimentos feitos em ciência, tecnologia e educação superior no país.
Segundo ele, a modernização do período pós-guerra e os acontecimentos relacionados
com a ciência, tecnologia e educação superior devem ser descritos a partir de três
momentos distintos: do pós-guerra ao ano de 1968 e dessa data em diante, quando então
a ciência e a tecnologia receberiam recursos jamais vistos na história do Brasil a partir
da Reforma Universitária de 1968 até a década de 1980, e um terceiro momento
quando, segundo ele, os recursos em ciência e tecnologia declinariam até mesmo em
razão da crise política e econômica que se abateria sobre o país, o que rendeu à década
de 1980 a denominação de “década perdida”. 1
Enquanto o Regime Militar caminhava para o seu período mais extremado no
que diz respeito à repressão política e à censura, cujo início foi a decretação do Ato
Institucional nº 5 (AI-5), em 13 de dezembro de 1968, pelo então General Presidente
Arthur da Costa e Silva, representante da chamada “linha dura” nas Forças Armadas, o
mesmo Regime que agregava militares que defendiam o fechamento do regime em
nome da Segurança Nacional, sob a lógica da mesma doutrina, planejaram e
estruturaram a ciência, a tecnologia e a educação superior, com o intuito de alcançar o
desenvolvimento econômico e social.
A compreensão do desenvolvimento científico durante a ditadura militar que
comandou a política nacional entre 1964 e 1985, não foi e não tem sido uma tarefa fácil,
pois se de um lado o Regime Militar prendeu, torturou, exilou, cassou direitos políticos
de civis e militares avessos ao Golpe Civil Militar que se implantava, ao mesmo tempo
constituiu uma das mais poderosas redes de investimentos em educação superior,
ciência e tecnologia.
Se o Regime Militar perseguiu e desestruturou grupos de pesquisas e
universidades, promovendo invasões e intervenções em universidades em todo o país,
1

Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: A Formação da Comunidade Científica no
Brasil, p. 253.
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ao mesmo tempo instituiu grupos de pesquisas, desencadeando a federalização do
ensino superior e da pós-graduação por todo o território nacional. É a “dupla memória”
descrita por Olival Freire, quando trata da memória “conflitante“ dos físicos sobre o
período, em que as perseguições conviveram com os pesados investimentos em ciência
e tecnologia.2
Segundo Reinaldo Guimarães, a institucionalização da atividade científica no
Brasil possui três marcos temporais, a saber: a criação do CNPq e da CAPES em 1951;
o ano de 1965, quando foi publicado o Parecer nº 977 da Câmara de Ensino Superior do
Conselho Federal de Educação, o chamado “Parecer Sucupira”, e o ano de 1968, com a
promulgação da “Reforma Universitária”. Segundo ele, os efeitos dessas políticas
culminariam na década de 1970, com a modernização das universidades e a implantação
da pós-graduação promovida pelo MEC/CFE, articuladas a um instrumento financeiro e
modo de operação, estruturados pelo Ministério do Planejamento. Era o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), criado em 1969 e que daria os
seus maiores frutos a partir de 1971, quando a Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP) passaria a ocupar a Secretaria Executiva do referido Fundo. É justamente neste
contexto que o PPPG/UFBA passaria a receber, do Ministérios do Planejamento e
depois, da FINEP, pesados investimentos que lhe possibilitaram, não só sua
estruturação, como o seu rápido desenvolvimento.
Mais o que teria levado a tais investimentos em ciência, tecnologia e educação
superior durante a Ditadura Militar brasileira? Seriam apenas as demandas de um
capitalismo nascente? Tratava-se apenas de atender aos anseios das camadas médias da
população sedentas pelas “iguarias” do capitalismo moderno? Ou seria ainda, como
muitos defendem, para suprir a mão-de-obra necessária para o desenvolvimento da
industrialização e, consequentemente, das demandas do capitalismo nacional? Os
pesados investimentos feitos pelo Governo Federal no PPPG/UFBA, através da
FINEP/FNDCT, podem ser justificados apenas em razão desses elementos?
Creio que as respostas a essas perguntas não seriam tão simples assim. Penso
não ser possível respondê-las analisando apenas o período em questão ou simplesmente
2

Olival FREIRE JÚNIOR, A relação dos físicos brasileiros com os regimes políticos entre 1949 e 1985.
In: Amós Troper; Antonio A. P. Videira, Cassio Leite Vieira. (Orgs.). Os 60 anos do CBPF e a gênese do
CNPq, p. 139-163. Ver também do mesmo autor, Olival FREIRE JÚNIOR, Sobre a Relação entre
Regimes Políticos e Desenvolvimento Científico: apontamentos para um estudo sobre a história da C&T
durante o Regime Militar brasileiro, Fênix - Revista de História e Estudos Sociais, Vol. 4, Ano IV, nº 3,
Julho/ Agosto/ Setembro de 2007. Disponível em: www.revistafenix.pro.br, Acesso em 19 de abr. de
2012.
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os aspectos econômicos de um capitalismo em formação e que ganharia pleno impulso
com o Golpe Civil-Militar de 1964 e que alcançaria seu êxtase durante o que se
convencionou denominar de “Milagre Econômico”, bem expresso no slogan dos
militares a partir da década de 1970, de um “Brasil Grande” ou “Brasil Potência”.
Para se responder a tais questões, o primeiro capítulo desta tese intitulado: “Os
Primórdios do Brasil Potência” procura investigar o que passo a denominar de
“Primórdios do Brasil Potência”, ou seja, um período que vai desde a “Revolução de
1930” e o processo de formação e estruturação do Estado brasileiro na condução do
capitalismo industrial nacional até a conjuntura do pós-guerra, demarcada pelo aumento
do interesse do Estado brasileiro e das Forças Armadas no desenvolvimento de uma
política nacional que visasse possibilitar a modernização do parque industrial brasileiro,
bem como o controle de recursos naturais estratégicos, especialmente do petróleo, a fim
de se estruturar o capitalismo nacional com autonomia, promovendo o desenvolvimento
econômico e social, através de investimentos em Ciência, Tecnologia e Educação
Superior, até a eclosão do Golpe Civil Militar de 1964, que inauguraria o contexto da
“Modernização Autoritária” e sua consequente planificação da Ciência.
O segundo capítulo denomina-se “O Regime Militar e a Modernização
Autoritária: Ciência, Política e Sociedade” e procura analisar como se deu o interesse
dos militares pela estruturação da pós-graduação e de uma ampla rede de investimentos
em ciência e tecnologia. O contexto descrito seria fortemente marcado pelo alinhamento
do Brasil ao capitalismo internacional e pela inserção, cada vez maior, de militares das
Forças Armadas, especialmente do Exército, na política nacional. Tais militares,
guiados pela Doutrina de Segurança Nacional formulada pela National War College3 e
adaptada no Brasil a partir da fundação da Escola Superior de Guerra em agosto de
1949, inspirados no binômio “Segurança e Desenvolvimento”, passariam a comandar a
política nacional e a “Modernização Autoritária” a partir do Golpe Civil Militar de
1964, priorizando a Ciência, Tecnologia e Educação Superior como medida de
desenvolvimento econômico e social, através da estruturação do FNDCT e sua posterior
execução pela FINEP.
O terceiro capítulo denominado: ”O Nascimento da Geofísica Nuclear na
Universidade da Bahia” procura investigar o que seriam as origens do Programa de PósGraduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia implementado no contexto

3

Eliézer R. de OLIVEIRA, As Forças Armadas:ideologia e política no Brasil(1964-1969), p. 21.
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da Reforma Universitária de 1968. Busca também compreender como surgiu o primeiro
curso de pós-graduação em Geofísica, inicialmente como um curso Lato Sensu na
Universidade da Bahia e a importância da Petrobrás nesse primeiro impulso para a
institucionalização da Geofísica na Bahia, em busca do petróleo nas plataformas
continentais.
Por fim, o quarto capítulo é um estudo de caso intitulado “A Reforma
Universitária de 1968 na Bahia: A criação do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação
em Geofísica (PPPG-UFBA)”. O objetivo é investigar como se deu a implementação da
Reforma Universitária na Bahia e o processo de estruturação do Programa de Pesquisas
e Pós-Graduação em Geofísica da UFBA. Visa também compreender a importância da
FINEP e do FNDCT para a estruturação do PPPG/UFBA e seu desenvolvimento ao
longo das décadas de 1970 e 1980.
Ainda neste capítulo, procurei abordar, de forma panorâmica, um outro estudo
de caso de implementação de pós-graduação no Instituto de Geociências da UFBA, o
caso da Pós-Graduação em Geoquímica. O caso da Geoquímica na Bahia contrasta bem
com exemplo da implantação da Geofísica. Enquanto o PPPG conseguiu se estruturar e
prosperar ao longo das décadas de 1970 e 1980, o Programa de Pós-Graduação em
Geoquímica, mesmo tendo alcançado um grande prestígio na década de 1970, quando
recebeu importantes financiamentos de agências nacionais de fomento à pesquisa,
inclusive da FINEP, não resistiria às crises institucionais geradas pela mudança de
“foco” das agências de financiamento que, a partir da década de 1980, passariam a
demandar por um novo campo de pesquisa dentro da Geoquímica, a saber: a
Geoquímica Ambiental, o que influenciou para que a trajetória e história destes dois
programas fossem, de certa forma, bastante distintas.
No que diz respeito aos pressupostos teórico-metodológicos, bem como
historiográficos no qual se fundamenta e que guiam a presente tese de doutorado,
procuraremos desenvolver um trabalho em “História Social da Ciência” que se
estruturará a partir de uma articulação entre a História Política, a História das
Instituições, a História Regional e a Nova História Militar. 4 Dessa forma, no que diz
respeito às considerações teóricas, a tese procurará realizar uma abordagem social da
ciência, perpassando pela história política do Brasil durante a Ditadura Militar.
4

Para a Nova História Militar ver, Celso CASTRO; Victor IZECKSOHN; Hendrik KRAAY (Org.), Nova
História Militar Brasileira, p. 11-42.
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As novas abordagens e objetos da História que se constituíram a partir da
primeira geração dos Annales, demarcaram o que seriam os novos rumos de uma nova
historiografia e de uma nova forma de conceber a História e seus estatutos
epistemológicos. Em importante artigo intitulado “Por Uma História Social e cultural
das Ciências: Novas Definições, Novos Objetos e Novas Abordagens”, Dominique
Pestre descreve que as novas formas de se conceber a História das Ciências se renovam
à medida que se supera: “(...) uma história organizada em torno de um sujeito único” e
que “(...) formavam o coração de um relato sobre tudo heróico, um relato contínuo
mostrando os avanços do espírito humano”. 5
Uma outra área de atuação ou campo de pesquisa visitado diz respeito à História
Política do Brasil República. Em importante trabalho denominado “Domínios da
História”, 6 o historiador Francisco Falcon descreve as mudanças pelas quais passou a
História Política e suas novas abordagens a partir das mudanças propostas na
historiografia pela Escola dos Annales. Segundo ele, as relações de poder na História
são elementos essenciais da Nova história Política7 e configuram-se como elementos
centrais no cenário de conflitos e interesses que queremos abordar entre ciência e
política durante a Ditadura Militar. Essa proposta de trabalho se insere na História do
“Tempo

Presente”,

uma

das

novas

fronteiras

do

conhecimento

histórico,

inevitavelmente visitadas quando se objetiva pesquisar temas da história recente do
país, como a Ditadura Militar.
Podemos ainda vislumbrar uma outra linha de investigação mais recente que é a
chamada: “Nova História Militar”, na qual as instituições militares são alvos de estudos
mais detalhados por parte de uma nova geração de historiadores que, ao estudarem a
influência das Forças Armadas na história política do Brasil, abrem novas e importantes
perspectivas de pesquisas sobre o Golpe Civil-Militar e suas implicações sociais. 8
Ainda dentro desse quadro de renovação historiográfica proposta pela “nova
história militar”, José Murilo de Carvalho tem dado importantes contribuições para o
estudo do papel das Forças Armadas na política nacional. Em sua obra intitulada:
5

Dominique PESTRE, Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos
objetos, novas abordagens, Cadernos IG-UNICAMP, 6 (1), p. 3-56.
6
Ciro Flamarion CARDOSO; Ronaldo VAINFAS (0rgs.), Domínios da História: ensaios de teoria e
metodologia, p. 61-89.
7
Ibid., p. 61-89.
8
Celso CASTRO; Victor IZECKSOHN; Hendrik KRAAY (Org.), Nova História Militar Brasileira, p.
11-42.
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“Forças Armadas e Política no Brasil”, Carvalho destaca que, ao considerarmos a
história do período republicano no Brasil, não podemos prescindir de abordar o
crescente interesse dos militares pela vida política nacional desde a proclamação da
República, também viabilizada por um golpe de cunho militar. 9
Nesse sentido procuraremos compreender o papel do Estado brasileiro na
condução do desenvolvimento nacional, bem como a inserção das Forças Armadas na
política nacional e o interesse de ambos em Ciência e Tecnologia como medida de
desenvolvimento econômico e social, e como atividades estratégicas para a “Segurança
Nacional”.
A escrita da tese que hora se apresenta buscou conectar os vários campos da
história mencionados e compreender o processo de institucionalização das ciências
naturais no Brasil, em especial da Geofísica, a partir de uma abordagem social da
ciência, 10 procurando compreender o desenvolvimento institucional de tal campo de
conhecimento na Universidade Federal da Bahia, a partir da implantação da Reforma
Universitária em 1968.
Para tal, a presente tese fundamenta-se em fontes primárias e secundárias sobre o
período. Dentre as fontes primárias podemos citar as entrevistas realizadas com
professores-pesquisadores e protagonistas do período entre março e novembro de 2008,
são eles: a Profª Yeda de Andrade Ferreira, Prof. Dr. Aroldo Missi, Prof. Dr. Olivar
Lima, Prof. Dr. Abílio Carlos Bittencourt, Prof. Dr. Arno Brichta, Prof. Dr. Antônio
Expedito de Azevedo, Prof. Miguel Facio, Prof. Dr. Roberto Max Argolo, Prof. Dr.
Sylvio de Queiroz Mattoso, a Profª. Adelaide Musse Santos e o Prof. Dr. Sylvio de
Queiroz Mattoso.
Além de doze entrevistas, utilizei também a entrevista realizada pelo Prof Dr.
Olival Freire Júnior no projeto denominado: “Os físicos brasileiros e o regime militar: a
visão de seus protagonistas” por ele coordenado, do Prof Dr. Carlos Alberto Dias e
ainda as entrevistas organizadas pelo Prof. Dr Aurino Ribeiro em Cadernos do
IFUFBA.
A tese conta, principalmente, com os arquivos da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), que revelaram a importância da FINEP para a estruturação do
9

José Murilo de CARVALHO, Forças Armadas e Política no Brasil, p. 127.
Para o desenvolvimento da História Social da Ciência, ver Maria Amélia M. DANTAS, História,
Cultura e Relações de Poder – A Questão da Ciência, p. 13-24.
10
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Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica da UFBA. Entre os documentos
coletados nos arquivos da FINEP, pelo menos duas mil cópias em papel de microfilmes,
cedidos gentilmente pela Srª Guida Wajnbergier, Assistente de Documentação e
Protocolo do Departamento de Sistemas da Finep, entre projetos, relatórios técnicos,
dissertações e teses. São várias as correspondências e ofícios entre o seu Presidente,
José Pelúcio Ferreira e o Ministério do Planejamento, diretamente vinculada à
Presidência da República, pasta gerenciada entre 1969 e 1979 por João Paulo dos Reis
Velloso, um dos civis mais fortes na área de planejamento estratégico em torno da
ciência e da tecnologia durante o Regime Militar.
Algumas destas correspondências descrevem bem a importância da FINEP para
a já citada estruturação do PPPG/UFBA. Isso não significa dizer que outras agências
federais de fomento, tais como o CNPq e a CAPES não tenham apoiado programas de
pós-graduação como o PPPG, no entanto, ao analisar a documentação disponibilizada
pela FINEP, pude verificar que, grande parte dos recursos provinham dessa agência,
portanto, do FNDCT, que articulava, como já foi mencionado, uma ampla “rede de
investimentos” diretamente conectada às demais agências federais de fomento,
autarquias e ao MINIPLAN que, por sua vez, estava diretamente conectado à
Presidência da República.
A tese estruturou-se também a partir da consulta aos arquivos da UFBA. Foram
consultadas, basicamente, as Atas do Conselho Universitário (CONSUNI) da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), de 1967 a 1985, depositadas nos arquivos da
Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC) da Reitoria da referida Universidade. Tais
arquivos me possibilitaram entender a dinâmica interna da Universidade e dos agentes
históricos em questão.
A realização desta tese de doutorado só foi possível devido à colaboração e o
apoio de muitas pessoas e instituições, dentre elas a FAPESB e a CAPES que me
concederam Bolsa de Doutorado durante um determinado período da pesquisa.
Agradeço também a todos os professores da UFBA que me concederam entrevistas e,
especialmente a Srª Guida Wajnbergier, Assistente de Documentação e Protocolo do
Departamento de Sistemas da FINEP, que me possibilitou o acesso e a cópia impressa
dos microfilmes que integram os arquivos da FINEP, e a Srª Therezinha Dultra,
Secretária dos Conselhos da Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) da UFBA, que me
possibilitou o acesso aos arquivos da UFBA.
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Também é importante agradecer à Universidade Federal da Bahia por termos
sido contemplados pelo Edital Interno UFBA 01/2008: Desenvolvimento de Pesquisa
Institucional – PROUFBA, sob a coordenação do Prof. Dr. Olival Freire Junior, o que
me possibilitou, dentre outros benefícios, o transporte, a alimentação e a hospedagem no
Rio de Janeiro para a realização das pesquisas nos arquivos da FINEP.
Agradeço com carinho à minha família que participou involuntariamente dessa
difícil jornada. À minha companheira de todas as horas Simone Lobão, meus filhos
Ângelo Gabriel Lobão Clemente e Jésus Lobão Clemente, que tiveram que conviver
com a minha ausência durante todos esses anos de pós-graduação. Não poderia deixar
de agradecer a meu pai, José Rodrigues Clemente e à minha mãe, Clarisse Ferraz de
Mattos Clemente, pelo carinho, pelos exemplos e pelo apoio nos momentos mais
difíceis de minha existência.
Por fim, devo agradecer também e especialmente, ao meu grande mestre, sem o
qual essa jornada não seria possível, o Prof. Dr. Olival Freire Júnior, pelo apoio,
compreensão, dedicação e atenção dispensada durante todos esses anos de trabalho, e a
todos os professores do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia
e História das Ciências, que contribuíram imensamente para a minha formação, e a
todos o meu muito obrigado.
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CAPÍTULO 1
Os “Primórdios do Brasil Potência”

Qual é o papel do Historiador? Julgar ou compreender? Segundo Marc Bloch,
um dos fundadores da “Escola dos Annales”, a resposta é simples: “Uma palavra, para
resumir, domina e ilumina nossos estudos: compreender”. 11 Creio que tal procedimento
seja a única possibilidade de entendermos o interesse dos militares por ciência e
tecnologia durante o Regime Militar instaurado a partir do Golpe Civil-Militar de 1964,
e que perdurou no Brasil por vinte um anos. 12 Iniciava-se um longo período de
“Modernização Autoritária” sob a égide da “Segurança Nacional”, na qual “Segurança e
Desenvolvimento” passaram a ser os seus principais pilares e seu principal “fio
condutor”.
Segundo Nilson Borges, a idéia de “Segurança Nacional” já aparecia em
discursos militares desde a década de 1930, no entanto, o seu conceito moderno se
estrutura após a Segunda Guerra por intermédio da Escola Superior de Guerra, fundada
11

O trabalho de Bloch é uma das mais importantes e belas obras de Metodologia da História. Para a
questão proposta acerca da compreensão e análise da História ver Marc BLOCH, Apologia da História ou
o ofício do historiados, p. 125- 159.
12
Eis aqui o que deverá ser o “coração da tese” que se apresenta, ou seja, para além da vontade dos
cientistas, sem a qual obviamente a ciência não seria possível, existiram condições históricas que
possibilitaram e até conduziram estrategicamente os investimentos em ciência, tecnologia e educação
superior durante o período. O planejamento estratégico desenvolvido pelo Regime Militar no setor de
ciência e tecnologia e a estruturação do que passo a denominar de “Rede de Investimentos em Ciência,
Tecnologia e Educação Superior”, envolveu a participação de Ministérios, Universidades e agências de
fomento à pesquisa, bem como técnicos civis, cientistas e militares. Um documento importante produzido
na década de 1970, durante o mandato presidencial do General Médici denominado: “Metas e bases para
a Ação do Governo, Brasília, abril de 1970, (Arquivo do MAST, Rio de Janeiro), descreve bem a
natureza do problema que procurarei abordar nesta tese, a saber: a criação do Programa de Pesquisa e
Pós-Graduação em Geofísica na Universidade Federal da Bahia, no contexto Reforma Universitária
implementada pelo Regime Militar em 1968, atentando para os investimentos feitos pela Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP) neste Programa de pesquisas A Geofísica compreendia uma área do
conhecimento científico importante do ponto de vista da “Segurança Nacional do Desenvolvimento”, já
que o projeto militar de um “Brasil Potência” passava, necessariamente, pela articulação e
desenvolvimento da ciência, tecnologia e educação superior, como mecanismos para se alcançar o
desenvolvimento econômico e social. A biografia organizada por Maria Celina D’Araújo e Celso Castro:
“Tempos Modernos: João Paulo dos Reis Velloso, memórias do desenvolvimento”, ilustra bem essa
questão. Ver, Maria Celina D’ARAUJO; Celso CASTRO (Orgs.), Tempos Modernos: João Paulo dos
Reis Velloso, memórias do desenvolvimento, 2004. Em suma o que quero defender é que existiram
diretrizes para o planejamento e execução da C& T e naturalmente, os cientistas usufruíram de tais
condições históricas proporcionadas pelo Regime Militar, ou seja, da política científica por eles
desenvolvida, sem que isso representasse qualquer tipo de apoio à Ditadura, ou à repressão política por
ela desencadeada durante o período em questão. Dessa forma, a implementação do Programa de Pesquisa
e Pós-Graduação em Geofísica na Universidade Federal da Bahia ao longo das décadas de 1970 e 1980
estava inserida neste contexto de “Modernização Autoritária” e, por esta razão, acredito que seja um bom
exemplo de estudo de caso, que nos possibilite compreender um pouco mais sobre o desenvolvimento da
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em agosto de 1949, e principal difusora da “Doutrina de Segurança Nacional”
proveniente dos Estados Unidos no contexto da “Guerra Fria”. Borges salienta que a
partir de 1964, os militares assumem o centro do poder político e o processo de decisão
e execução de políticas públicas, onde o binômio “desenvolvimento e segurança” é a
única resposta para a solução dos problemas do país. 13
Diante do quadro descrito, Ciência e Tecnologia podem ser pensadas dentro da
lógica da “Segurança Nacional” como estratégias para o desenvolvimento econômico e
social? Segundo o conceito moderno descrito por Borges, acredito que sim.
Passaremos agora a analisar o que denominarei de “Primórdios do Brasil
Potência”, quando Estado e Forças Armadas compartilham a mesma ideologia
desenvolvimentista. Neste sentido, é importante traçarmos um breve panorama histórico
das relações entre o Estado, os Militares e a Política no Brasil, desde a ascensão de
Getúlio Vargas com a “Revolução de 1930”, quando o Estado assume o papel como
agente modernizador e condutor do desenvolvimento econômico, industrial e social, até
a segunda metade da década de 1940, observando-se os impactos decorrentes da
Segunda Guerra no Brasil e o início da Guerra Fria, passando pela criação da Escola
Superior de Guerra em 1949, e pelo retorno de Getulio Vargas à Presidência da
República em 1951, quando então se iniciou uma política científica para o Brasil, até o
regime militar imposto pelo Golpe Civil Militar de 1964, que passou a estruturar de
maneira mais sistemática e planificada, o que denominei de “Rede de Investimentos em
Ciência, Tecnologia e Educação Superior”.

1.1-

Estado, Forças Armadas e Capitalismo Dependente em Busca da
Modernização, sob a égide da Doutrina de Segurança Nacional
(Segurança & Desenvolvimento)

A década de 1930 é um marco interessante na História da República. Se
passearmos um pouco pelos chamados “campos da História” política, social e
ciência durante o Regime Militar, especialmente, sobre o desenvolvimento e institucionalização da
Geofísica na Bahia e no Brasil.
13
Ver Nilson BORGES, A Doutrina de Segurança Nacional e os Governos Militares In: Jorge
FERREIRA; Lucília DELGADO (Orgs.) O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em
fins do século XX. (O Brasil Republicano; v. 4), p. 15-41.
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econômica

14

do país, perceberemos que a “Revolução de 30” inaugura um modelo de

Estado que seria o “gestor” do processo de modernização e da condução do
desenvolvimento do capitalismo nacional. A “Era Vargas” foi de suma importância para
a modernização do Estado, com a formação de um aparato burocrático que lhe deu
condições de iniciar um planejamento estratégico para estruturação de um “parque
industrial” autônomo; desencadeando um processo de defesa dos recursos minerais
considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional, quanto para a criação de
uma infra-estrutura mínima de produção a partir das indústrias nacionais de base. 15
Tal movimento foi amplamente acolhido e estimulado pelas Forças Armadas, em
especial pelo Exército Brasileiro, que procurava se modernizar e promover o
desenvolvimento nacional, a partir da industrialização e controle dos recursos naturais
considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional, em busca da autonomia em
relação às nações estrangeiras, promovendo paulatinamente um processo de
“substituição das importações”, como medidas que buscavam superar os efeitos da
“crise de 1929” na economia nacional. 16 Havia portanto, a partir da década de 1930,
com ascensão de Getúlio Vargas ao poder, uma estreita e particular conexão entre a
formação do Estado capitalista brasileiro e uma maior participação dos militares
brasileiros na vida política nacional, e o desejo de ambos no desenvolvimento
econômico e industrial do país.
A esse respeito, Eliézer Rizzo de Oliveira ressalta que nas sociedades latino
americanas, onde o capitalismo industrial intensificou sua penetração, especialmente a
partir da década de 1930, ocorreu uma maior intervenção e participação dos setores
militares, ou das Forças Armadas como um todo, na gerência econômica e política do
Estado, processo esse denominado de “militarismo”.17 O Brasil seguia a mesma trilha.
14

Ver José D’Assunção BARROS, O Campo da História: especialidades e abordagens, p. 106-132.
Compartilho aqui da visão de uma parte da historiografia do período, que considera que a década de
1930 representou um contexto essencial para a história do Brasil República, a partir de quando se deu
uma passagem para uma sociedade de bases urbano-industriais e que ainda demarcou, do ponto de vista
político, a predominância de interesses ligados à industrialização e à modernização do Estado capitalista
nascente, ver Octávio IANNI, Estado e Planejamento econômico no Brasil (1930-1970), p. 13-71. Para a
controvérsia na historiografia sobre o significado da “Revolução de 1930”, ver Ângela Maria de
CASTRO GOMES,. et al. O Estado Novo: estrutura de poder. Relações de Classes. In: História Geral da
Civilização Brasileira, p. 105-146.
16
Ver Ângela Maria de CASTRO GOMES,. et al. O Estado Novo: estrutura de poder. Relações de
Classes. In: História Geral da Civilização Brasileira, p. 105-146. Para a quebra da bolsa de Nova York
em 29 de outubro de 1929 e a decorrente crise do capitalismo internacional do período “entre-guerras”,
ver Eric HOBSBAWM, Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991, p. 90-112.
17
Eliézer R. de OLIVEIRA, As Forças Armadas:ideologia e política no Brasil(1964-1969), p. 13.
15
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O novo Governo alteraria profundamente as diretrizes econômicas e políticas do
país, diminuindo gradativamente o poder dos Estados e de suas oligarquias,
concentrando poderes na capital federal e nas Forças Armadas. Em busca da
modernização, conduziu o país rumo à industrialização, nacionalizando setores da
economia considerados estratégicos, do ponto de vista da Segurança Nacional, tais
como o petróleo, o ferro e a “indústria de base”. 18
Com vistas a controlar a matriz energética que possibilitaria o desenvolvimento
de um capitalismo nacional autônomo, Vargas adotou o discurso da Segurança Nacional
para o setor do petróleo. Nesse sentido, ainda durante o Governo Provisório, Vargas
implementou uma série de mudanças institucionais importantes, dentre elas a criação do
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), no lugar da antiga Diretoria
Geral de Pesquisas Científicas, que assumiu o papel antes destinado ao Serviço
Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), passando a centralizar as novas pesquisas
sobre o Petróleo no país, além de criar o Código de Minas altamente restritivo e de
cunho nacionalista, promulgado praticamente na mesma ocasião em que foi promulgada
a Constituição de 1934. O novo Código das Minas passou a fazer a distinção entre a
propriedade do solo e a posse das jazidas do subsolo, passando a exigir a autorização do
Governo para se efetuar qualquer tipo de exploração do mesmo, além de prever a
nacionalização das minas consideradas estratégicas para a defesa nacional. 19
No entanto, é a partir do Golpe de Estado ocorrido no dia 10 de novembro de
1937, quando Vargas instaura o Estado Novo, que as Forças Armadas buscariam uma
maior unidade e identidade, bem como uma maior coesão de princípios, além de uma
agenda própria, que lhes dariam uma maior autonomia em relação aos outros setores
sociais. Apesar do Estado Novo não ter sido uma Ditadura Militar, o mesmo foi
amplamente sustentado pelas Forças Armadas, em especial pelo Exército brasileiro, que
não só possibilitou a sua implantação como lhe deu o suporte necessário e fundamental
na centralização política que se desenharia entre 1937 e a queda de Vargas em 1945. 20
Pelo menos dois fatores levariam ao fortalecimento da instituição militar entre
1930 e 1945, são eles: a “Intentona Comunista de 1935” e a eclosão da Segunda Guerra
18

Ver Cid TEIXEIRA; Fernando OBERLAENDER; Daniel REBOUÇAS, História do Petróleo na
Bahia: The History of oil in Bahia, p. 165.
19
Ibid., p. 163-167.
20
Ver Ângela Maria de CASTRO GOMES,. et al. O Estado Novo: estrutura de poder. Relações de
Classes. In: História Geral da Civilização Brasileira, p. 143.
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Mundial, em 1939, que duraria até o final do conflito em 1945. Tais acontecimentos
levariam a uma maior participação do Exército nos processos decisórios do Estado, em
especial nas questões ligadas ao desenvolvimento da infra-estrutura industrial do país. 21
Mesmo com a crescente presença das Forças Armadas, particularmente do
Exército brasileiro durante o Estado Novo, cabia a Getúlio Vargas o controle da situação
e da condução do Estado e, ao Exército, um importante papel no processo de
centralização do poder político e na estruturação da indústria nacional. 22
Segundo Lourdes Sola, entre os principais articuladores do Golpe de 1937,
estavam alguns personagens que integravam a cúpula das Forças Armadas e que já
participavam do governo, dentre eles o General Góes Monteiro, então chefe do Estado
Maior das Forças Armadas e o General Eurico Gaspar Dutra, na ocasião Ministro da
Guerra de Getúlio Vargas, além de outros militares de sua confiança, bem como civis,
dentre os quais Francisco Campos, um dos mais destacados intelectuais do período.23
Dessa forma, as Forças Armadas se constituiriam na principal força do projeto
de industrialização desenvolvido a partir do Estado Novo. Tal projeto unificava, em
nome da “Segurança Nacional”, praticamente toda a hierarquia militar, do Alto
Comando aos escalões inferiores, interessados na industrialização como forma de
modernizar seu “aparato de guerra”, bem como por acreditarem que era a única via para
se atingir o desenvolvimento econômico e a autonomia política. 24

Os militares, em geral, constituíram, portanto, a guarda avançada e mais
eficiente dos defensores da industrialização; graças à sua participação
direta no poder, ou quando isso não ocorria, pelos canais de

pressão

de que dispunham e do prestígio de que gozavam. 25

Enquanto o país procurava se ajustar aos moldes do capitalismo moderno, a
Europa ainda digeria as consequências da Primeira Guerra Mundial e da Grande
Depressão decorrente da Crise de 1929, mal conhecera a paz, já se preparava para um
21

Ibid., p. 144.
Ibid., p. 143-146.
23
Lourdes SOLA, o Golpe de 1937 e o Estado Novo, In: Carlos Guilherme MOTTA (Org.) Brasil em
Perspectiva, p. 257.
24
Ibid., p. 263.
25
Ibid., p. 263.
22
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novo confronto armado. Os Estados totalitários, em especial a Alemanha e a Itália, já
explicitavam seus anseios beligerantes. Temas como segurança nacional e o
nacionalismo já se configuravam como “ordem do dia” pelos diversos países no mundo,
aumentando a desconfiança e o estado de insegurança entre as nações. No Brasil,
segundo Loudes Sola:

(...) nação economicamente dependente, em que predominava a produção de
matérias primas, o problema da defesa nacional era associado pelas cúpulas
militares (e por Vargas) à instalação de indústrias de base, à exploração
autônoma das fontes de energia e a proteção das riquezas do subsolo,
condições também de “reaparelhamento militar eficiente”.26

Aos poucos o país superava sua “velha vocação” de ser uma nação agrárioexportadora, passando para a condição de um país industrializado, com feições cada vez
mais urbanas. De fato, o que o Brasil precisava como uma nação capitalista dependente,
no dizer do General Góes Monteiro, um dos principais apoiadores do Estado Novo era
de: “um Estado Forte, com um Exército forte”.27 Somente desta forma, através de um
Estado centralizado e forte, o país poderia vislumbrar uma política industrial
nacionalista de substituição das importações. Estavam lançados os caminhos que
levariam o país rumo ao capitalismo industrial.
No entanto, como em nenhuma parte do mundo, o capitalismo industrial se
estruturou sem uma matriz energética, no Brasil não seria diferente. Os militares já
perseguiam isso até antes da ascensão de Vargas ao poder. Desde a “Reforma
Constitucional” de 1926, o petróleo já era considerado, bem como outras jazidas
minerais e minas encontradas em solo brasileiro, como necessários à “segurança e
defesa nacional”.28 A intervenção e a nacionalização por parte do Estado intensificavam26

Lourdes SOLA, o Golpe de 1937 e o Estado Novo, In: Carlos Guilherme MOTTA (Org.) Brasil em
Perspectiva, p. 265.
27
Ibid., p. 265.
28
As atividades oficiais do DNPM, desde a sua criação até o início das perfurações na região do Lobato,
subúrbio ferroviário de Salvador, Bahia, em 1937, muitas tentativas de se encontrar petróleo falharam.
Em 1931 foram realizadas cinco perfurações, a saber: duas no Paraná, duas em São Paulo e uma no Pará;
em 1932, foram duas no Paraná, uma em São Paulo e uma em Santa Catarina; em 1933 foram mais três
tentativas sem sucesso, mais uma vez no Paraná, uma no Pará e uma no Rio Grande do Sul, Ver, José
Luciano de MATTOS DIAS; Maria Ana QUAGLINO, A Questão do Petróleo no Brasil: uma história da
Petrobrás, p. 15-16
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se gradativamente desde a chegada de Vargas ao poder e, claro, “sob o patrocínio” das
Forças Armadas, onde os imperativos da Segurança Nacional passariam a conduzir a
política de Estado. Buscava-se cada vez mais a autonomia energética, condição sine qua
non para o desenvolvimento do capitalismo nacional. 29
Há pouco mais de seis meses, após o Golpe que impôs o Estado Novo, uma
conspiração secreta envolvendo oficiais das Forças Armadas e alguns membros do
Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE), fizeram com que Vargas decretasse,
em 29 de abril de 1938, o Decreto-Lei nº395, tornando o abastecimento nacional de
petróleo um serviço de utilidade pública. Com base na Lei de Segurança Nacional, tal
Decreto-Lei determinava que: A importação, a exportação, transporte e construção de
oleodutos, bem como o refino de petróleo importado e ou de produção nacional, além
do comércio e distribuição de petróleo bruto e de derivados ficariam a cargo do Estado
e, para isso, no mesmo decreto, também criou o Conselho Nacional do Petróleo (CNP),
nomeando, como seu primeiro Presidente, o General Horta Barbosa, então subchefe do
Estado Maior do Exército.30
No início do ano seguinte, a Bahia atrairia a atenção nacional para a perspectiva
e o sonho da auto-suficiência em petróleo. Depois de três investidas mais sistemáticas
do Governo Federal em busca do “ouro negro”, a última perfuração na região do
Lobato, situado no subúrbio ferroviário de Salvador, chegou a 210 metros, e o petróleo
foi encontrado em 21 de janeiro de 1939, causando grande comoção popular em
Salvador, alimentando assim o projeto nacional de autonomia em relação ao
combustível. 31
29

Ver Octavio IANNI, Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970), p. 58-71.
A conspiração secreta que resultou no controle centralizado do Governo Federal sobre o setor
petrolífero por intermédio do Decreto-Lei nº395 e na criação do CNP, contou com: o Secretário
Executivo do CFCE; o General Horta Barbosa; o técnico Fleury da Rocha; o Capitão Ibá Jobim Meirelles;
o Major João Waldetaro de Amorim Mello, dentre outros. Ver, José Luciano de MATTOS DIAS; Maria
Ana QUAGLINO, A Questão do Petróleo no Brasil: uma história da Petrobrás, p. 54-59. Em trabalho
recente sobre a História do Petróleo na Bahia, Cid Teixeira confirma o caráter secreto da criação do CNP,
segundo ele: “A aprovação do Conselho Nacional do Petróleo foi feita em sessões secretas e sua premissa
básica era clara: o petróleo (em todas as suas etapas) era definitivamente um assunto de segurança
nacional e de utilidade pública”. Ver, Ver Cid TEIXEIRA; Fernando OBERLAENDER; Daniel
REBOUÇAS, História do Petróleo na Bahia: The History of oil in Bahia, p. 188.
31
Segundo José Luciano de Mattos dias e Maria Ana Quaglino, a primeira perfuração se deu em agosto
de 1937 não obtendo êxito devido a um acidente. A segunda perfuração iniciada no mesmo mês e ano
alcançaria a região do cristalino, a cerca de 70 metros em março do ano seguinte e apesar do fracasso, o
Diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Avelino Inácio de Oliveira solicita a
transferência de uma sonda mais possante que se encontrava no Paraná para a região do Lobato, iniciando
a terceira investida em 29 de julho de 1938 já durante o Estado Novo, sob o controle do Conselho
Nacional do Petróleo e a legislação nacionalista sob os seus cuidados. Ibid., p. 21. Para a História do
petróleo na Bahia durante a “Era Vargas”, a polêmica dos “descobridores” do Petróleo na Bahia na
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Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, não poderia haver notícia melhor. O
petróleo e a implantação de uma indústria de base tornavam-se, de fato, uma questão de
Segurança Nacional. 32 As ameaças abertas das grandes potências e as tensões da Guerra
deixavam o país vulnerável e em estado de alerta. Com isso os militares brasileiros,
embalados pela pauta da segurança, passariam a reivindicar a implantação da indústria
siderúrgica no Brasil. 33
Nesse sentido, em discurso proferido na abertura da Conferência Nacional de
Economia e Administração, realizada em novembro de 1939, no Rio de Janeiro, Vargas
reforçaria os compromissos do Estado com temas que se tornariam recorrentes na vida
política nacional, tais como: o controle dos recursos minerais estratégicos e a siderurgia,
com o objetivo de se promover a autonomia da indústria nacional:

Ferro, carvão e petróleo (...) são os esteios da emancipação econômica
de qualquer país. Possuindo-os e explorando-os, poderemos povoar e
cultivar os enormes territórios que nos legaram os antepassados (...)
Desde alguns anos, sem descontinuidade ou esmorecimento,

vem

o

Governo estudando a forma de instalar, no País, a grande
siderurgia (...).34

Assim, cada vez mais, caberia ao Estado, com a anuência das Forças Armadas,
especialmente do Exército Brasileiro e em nome da segurança nacional, a condução no
processo de desenvolvimento econômico e social do país. Para se implementar tais
políticas nacionalistas, Vargas inaugura uma ampla reforma administrativa que se inicia
ainda em 1938, com a criação do Departamento de Administração e Serviço Público
(DASP), modernizando definitivamente o aparato burocrático do Estado brasileiro.
década de 1930, que envolveram o engenheiro Manoel Inácio Bastos e Oscar Cordeiro, bem como
detalhes técnicos sobre as primeiras sondagens, ver Cid TEIXEIRA; Fernando OBERLAENDER; Daniel
REBOUÇAS, História do Petróleo na Bahia: The History of oil in Bahia, p. 163-214.
32
Ver Cid TEIXEIRA; Fernando OBERLAENDER; Daniel REBOUÇAS, História do Petróleo na
Bahia: The History of oil in Bahia, p. 188.
33
Para o papel dos militares no que diz respeito à implantação de tecnologia militar durante o Estado
novo, bem como para a reivindicação da indústria siderúrgica como medida de modernização da indústria
bélica, ver Manuel Domingos NETO; Luis Rogério Franco GOLDONI, Tecnologia Militar no Estado
Novo, In: Manuel Domingos NETO (Org.) O Militar e a Ciência no Brasil, p. 75-98.
34
Ver Octavio IANNI, Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970), p. 62.
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A política nacionalista de Getúlio Vargas e de oficiais do Exército a ele ligados,
bem como o desejo comum de se promover o desenvolvimento da indústria nacional
sofreriam algumas consequências da conjuntura internacional, marcada pela eclosão da
Segunda Guerra Mundial em 1939. Até 1940 não havia uma posição clara do governo
brasileiro em relação ao conflito. Segundo Lourdes Sola, a política de Vargas e até, a
posição de alguns de seus principais colaboradores militares, oscilava em relação aos
“blocos” de países em guerra. Tanto os países que compunham a chamada “Aliança”
como os do “Eixo”, procuravam angariar o apoio do governo brasileiro.35
A importância geográfica e política do país daria ao governo a possibilidade de
“jogar” no cenário internacional. Interessado em implantar a indústria siderúrgica
nacional, Vargas acenava tanto para Hitler como para Roosevelt. Segundo Lourdes Sola:

A política oficial se caracterizou, portanto, por idas e vindas, por técnicas de
protelamento e de contemporização que não implicavam em adesão definitiva,
mas apenas em compromissos parciais. Vargas e seus colaboradores militares se
aproveitavam das lutas interimperialistas, do estado de equilíbrio em que se
encontravam na época, para fortalecer o “Estado Nacional”, e sua infraestrutura.
Estava consciente de que ele próprio capitalizaria os principais resultados
políticos e seus efeitos ideológicos, aumentando assim seu prestígio pessoal,
entre as mais diversas camadas da população – e sobretudo do Exército.36

A habilidade política de Vargas possibilitaria um importante passo para a criação
de condições de infraestrutura para o desenvolvimento do capitalismo nacional. E como
bom “jogador”, soube capitalizar os recursos necessários. Em maio de 1940, ele
informou ao Departamento de Estado americano que a Krupp, uma firma alemã, tinha
demonstrado interesse em construir uma usina siderúrgica no Brasil. Na ocasião, o
subsecretário do Governo dos Estados Unidos, Summer Wells, chegou a afirmar que,
caso isso ocorresse, o Brasil poderia pender para um alinhamento com a Alemanha
durante a Guerra.37
35

Lourdes SOLA, o Golpe de 1937 e o Estado Novo, In: Carlos Guilherme MOTTA (Org.) Brasil em
Perspectiva, p. 273.
36
Ibid., p. 274.
37
Ibid., p. 275.
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Alguns meses depois, em setembro daquele ano, o governo brasileiro recebia
uma oferta de empréstimo de 20 milhões de dólares do governo norte-americano para a
construção de uma usina siderúrgica, além da criação de infraestrutura para o transporte
marítimo de carvão que viria do sul do país para a usina e a construção da Estrada de
Ferro Central do Brasil que transportaria o ferro extraído de Minas Gerais. Vargas
aceitou a proposta que se consolidaria em fins de 1941, com a implantação oficial da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Redonda. Um ano e meio depois de
implantada, o empréstimo norte-americano chegaria a 45 milhões de dólares.38
No ano seguinte, foi realizada uma Conferência no Rio de Janeiro entre os
diversos Ministros das Relações Exteriores dos países que integram o continente
americano. Como resultado deste encontro de cúpula, foram assinados no dia 3 março
de 1942 os Acordos de Washington, onde o Governo Vargas concedia permissão aos
Estados Unidos para que suas tropas pudessem utilizar o nordeste brasileiro como base
de defesa aérea e naval. Tal decisão selaria o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos
que, desde o ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, já
integrava as “forças aliadas” contra o nazi-fascimo europeu e as tropas do “Eixo”. 39 A
reação alemã viria em seguida.
Em agosto de 1942, o Brasil entraria oficialmente na Segunda Guerra Mundial
contra as tropas do Eixo, após o afundamento de vários navios brasileiros pela marinha
alemã, o que desencadeou por todo o país, uma série de manifestações populares de
cunho nacionalista, em repúdio às agressões.40 A entrada oficial do Brasil na Guerra
aumentaria o prestígio do programa nacional-desenvolvimentista de Getúlio Vargas,
bem como a responsabilidade do Estado na condução do projeto de industrialização. 41
Durante este contexto foram inauguradas outras companhias estatais ou mistas,
que atuariam nos setores de minério de ferro, na produção de motores para caminhões e
aviões, no desenvolvimento do Vale do São Francisco e no processamento de álcalis. 42
Para tal seriam criadas também a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, a Companhia
38

Lourdes SOLA, o Golpe de 1937 e o Estado Novo, In: Carlos Guilherme MOTTA (Org.) Brasil em
Perspectiva, p. 275-276.
39
Ibid., p. 276. Para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ver, Eric HOBSBAWM,
Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991, p. 48.
40
Lourdes SOLA, o Golpe de 1937 e o Estado Novo, In: Carlos Guilherme MOTTA (Org.) Brasil em
Perspectiva, p. 279.
41
Thomas SKIDMORE, Brasil: de Getúlio a Castelo p. 68-69.
42
Ibid., p. 64-71.
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Nacional de Álcalis, em 1943 e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945.43
Com a CSN, o Brasil estimava produzir 300 mil toneladas de aço por ano.
As crises decorrentes da Segunda Guerra Mundial causaram queda e
transformações do comércio internacional, gerando problemas econômicos, financeiros,
organizacionais, tecnológicos, sociais e políticos, que exigiriam do Estado brasileiro
medidas que possibilitassem a superação da crise. Com isso, aumentariam ainda mais as
medidas nacionalistas e intervencionistas por parte do Estado, visando à superação do
isolamento do Brasil em relação às nações em Guerra. As dificuldades de se exportar
insumos agrícolas; tais como: café, madeira, laranja, cacau, dentre outros; bem como de
se importar produtos manufaturados como: gasolina, óleo combustível, máquinas e
metais, além da crescente demanda por material bélico e a crescente onda inflacionária,
levariam o Estado brasileiro à adoção e elaboração de uma política econômica
governamental planificada.44
Dessa forma, gerou-se no Brasil o que Octavio Ianni denominou de uma
“economia de guerra” e, em face dos problemas gerados, acrescenta que:

(...) as novas perspectivas de desenvolvimento econômico e, em especial,
industrial, exigiam a formulação e utilização de novos instrumentos de ação,
incluindo-se o planejamento e o pensamento técnico-científico.45

No que diz respeito à planificação da economia em decorrência das dificuldades
geradas pela Segunda Guerra, com o objetivo de se atingir o desenvolvimento
econômico e social, bem como a segurança da nação, o Estado brasileiro começava a
valorizar o papel da ciência e da técnica nesse processo, a esse respeito, Roberto
Simonsen acrescenta:

43

Ver Sônia Regina de MENDONÇA, As Bases do Desenvolvimento Capitalista Dependente: da
industrialização restringida à internacionalização da economia. In: Maria Yedda LINHARES (Org.)
História Geral do Brasil, p. 330.
44
Para as origens da prática do planejamento na economia estatal de cunho nacionalista que, segundo
Octavio Ianni, teria seu início no Brasil, entre as décadas de 1939 e 1945, durante o contexto da Segunda
Guerra Mundial, ver Octavio IANNI, Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970), p. 43-71.
45
Ibid., p. 55.
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Impôs-se, assim, a planificação da economia brasileira em moldes
capazes de proporcionar os meios adequados para satisfazer as
necessidades essenciais de nossas populações e prover o País de uma
estruturação econômica e social, forte e estável, fornecendo à nação os
recursos indispensáveis à sua segurança e à sua colocação em lugar
condigno na esfera internacional.
A ciência e a técnica modernas fornecem seguros elementos para o
delineamento dessa planificação. Haja vista o que fez a Rússia e a
Turquia, quanto ao seu desenvolvimento material; considerem-se as
planificações levadas a efeito pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e
por outros países em luta, para organizar as suas produções dentro de
um programa de guerra total (...).46

Contudo, o planejamento econômico desencadeado por Vargas acrescentava a
ciência e técnica ao discurso governamental, o que marcaria profundamente, não só o
Brasil, mas as mais variadas nações do mundo inteiro. A partir da segunda metade do
século

XX,

ciência

e

tecnologia

tornaram-se

indispensáveis

à

ideia

de

“desenvolvimento” de qualquer Estado, que passariam a ter nessas atividades seu
principal componente propulsor.
No Brasil, a industrialização já era um fato, bem como já era um fato o poder
adquirido pelos militares na vida política nacional durante os quinze anos em que
Vargas esteve à frente da Presidência da República. Ao retornarem da Itália, os militares
brasileiros, fortemente impregnados pelos ideais norte-americanos do “livre comércio”
e da “democracia”, forçariam a sua deposição em 29 de outubro de 1945. Deram-se
conta de que não seria mais possível sustentar a ditadura do Estado Novo. Após quinze
anos de poder, Vargas saia de cena, só retornando após vitória nas eleições de 1951.
No entanto, seu legado urbano-industrial permaneceu. O país já não era mais o
mesmo e, depois da bomba atômica, o mundo também não. Em tempos de Guerra Fria,
o Brasil alinhava-se “à direita”, passando assim a colaborar com os Estados Unidos,
para uma política de contensão de qualquer eventual ameaça de comunismo no
continente sul-americano.
46

O discurso acima foi apresentado pelo engenheiro e industrial Roberto Simonsen no Conselho Nacional
de Política Industrial em 1944. Apud., Octavio IANNI, Estado e Planejamento Econômico no Brasil
(1930-1970), p. 55-56. (o grifo é meu).
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1.2- Ciência, Política e Militares no Brasil Pós-Guerra

Enquanto o mundo, que mal acabara de sair da Segunda Guerra, já se encontrava
em pleno estado de alerta em decorrência de um possível confronto, o fantasma da “era
atômica” coroaria o que Hobsbawm denominou de “Era das Catástrofes”. Com a
ameaça de uma “Terceira Guerra Mundial”, a partir da “Guerra Fria”, a humanidade
conviveria com caracteres de uma “guerra” bem peculiar, na qual o mundo foi
praticamente fatiado pelas duas principais superpotências que emergiram com a
Segunda Guerra Mundial. Soviéticos e Norte-Americanos criariam, a partir de 1945,
uma nova forma de guerra que duraria por mais 45 anos, alterando profundamente as
faces e os rumos da história.47
Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os laços entre ciência, política e
militares se estreitaram profundamente. Segundo Ana Maria Ribeiro de Andrade, após o
Projeto Manhattan, um projeto norte-americano composto por militares e cientistas que
produziu e determinou o lançamento de duas bombas atômicas nas cidades de
Hiroshima e Nagasaki no Japão, cresceu pelo mundo o interesse pela física nuclear e
pelo controle de materiais radioativos. Conforme a autora:

(...) o desenvolvimento da bomba atômica alterou o modelo de organização da
pesquisa científica (...) A produção de conhecimentos científicos e de energia
nuclear eram tidos como as soluções para superar o atraso crônico da nação e
como forma de ostentar a grandeza cultural e o poder político-militar.
(...) guerra, segurança nacional e defesa são recorrentes no discurso oficial, até
pelo fato de a guerra ser considerada fator importante no desenvolvimento da
ciência e da tecnologia. Do mesmo modo, a energia nuclear era apresentada
como recurso para superar o atraso crônico da nação. As pesquisas para o
desenvolvimento das ciências nucleares representavam a evocação da
necessidade e, também, da possibilidade de o país se defender e se desenvolver
economicamente. 48

47

Eric HOBSBAWM, Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991, p. 233-252.
Ana Maria Ribeiro de ANDRADE, Físicos, Mésons e Política: a dinâmica da ciência na sociedade, p.
107 e 110.
48

28

Desta forma a Guerra Fria não passava por uma disputa apenas de ordem política
e ideológica, mas, necessariamente, por uma disputa no campo científico, já que ciência
e política tornavam-se matérias de “Segurança Nacional”. O domínio da energia nuclear
passa a fazer parte do contexto armamentista do pós-guerra e significava poder e
garantia de soberania da nação.
A proposta de criação de um Conselho Nacional de Pesquisas foi levantada
inicialmente pela Academia Brasileira de Ciências (ABC), ainda durante o “Governo
Provisório” de Getúlio Vargas, em 1931. O mesmo Getúlio, às vésperas do Estado
Novo, em 1936, chegou a propor a criação de um Conselho Nacional de Pesquisas e
Experimentação que teria, naquele contexto, a função de realizar pesquisas agrícolas
experimentais, com o intuito de resolver problemas ligados à agricultura. 49
Somente em abril de 1949, o Presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou uma
comissão composta de vinte e dois membros, sob a presidência do Almirante Álvaro
Alberto da Mota e Silva, que teriam incumbência de elaborar um anteprojeto de lei que
fora concluído no mês seguinte e, em seguida, encaminhado ao Congresso Nacional no
dia 12 de maio daquele ano.50 O anteprojeto propunha:

(...) a criação de um órgão de supervisão, apresentado como um estado-maior da
ciência, da técnica e da indústria, “capaz de traçar rumos seguros aos trabalhos
de pesquisas científicas e tecnológicas no país, desenvolvendo-os e
coordenando-os de modo sistemático”.
A criação de um conselho de pesquisas como órgão coordenador das atividades
científicas realizadas no país significava, portanto, a incorporação da ciência à
área de controle do Estado. 51

Em pronunciamento ao Congresso Nacional, ainda no mês de maio, o Presidente
Dutra procurava convencer aos parlamentares sobre a importância da criação do
Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq):
49

Regina Lúcia de Moraes MOREL, Ciência e Estado: a política científica no Brasil, p. 45. Sobre a
primeira iniciativa de criação de um conselho de ciências, pela Academia Brasileira de Ciências e a
proposta de Getulio Vargas sobre a criação de um conselho de pesquisas agrícolas experimentais, ver
também, Ana Maria Ribeiro de ANDRADE Físicos, Mésons e Política: a dinâmica da ciência na
sociedade, p. 108.
50
Regina Lúcia de Moraes MOREL, Ciência e Estado: a política científica no Brasil, p. 44-45.
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É um fato reconhecido que, após a última guerra, tornaram notável e
surpreendente incremento, não só por imperativo de defesa nacional senão
também por necessidade de promover o bem-estar, os estudos científicos e, de
modo particular, os que se relacionam com o domínio da física nuclear. Nesse
sentido, estão dedicando esforço (...) as nações civilizadas (...) que passaram a
considerar tais estudos (...), em razão dos imperativos da própria segurança
nacional. 52

Apesar dos esforços, o anteprojeto que criaria o CNPq tramitou no Congresso
por quase dois anos. Não só no Brasil, como no mundo, estreitavam-se as relações entre
políticos e militares, tornando a ciência alvo de políticas científicas coordenadas pelo
Estado e com uma grande participação de militares, políticos e empresários.53 A ciência
e a tecnologia se configuravam como a mola mestra para o desenvolvimento, não só
para países capitalistas e socialistas ditos de “Primeiro e Segundo Mundo”, como para
países de “Terceiro Mundo”.
Há poucos dias, antes de deixar a presidência da República, o General Eurico
Gaspar Dutra sanciona a Lei nº 1.310/51, em 15 de janeiro de 1951, criando o Conselho
Nacional de Pesquisas (CNPq). A exemplo do Atomic Energy Commission, o CNPq era
uma autarquia vinculada à Presidência da República e tinha como objetivo central
promover e estimular o desenvolvimento científico e tecnológico em qualquer campo do
conhecimento, além controlar todas as atividades referentes à energia nuclear. 54
O Conselho Nacional de Pesquisas era subordinado diretamente à Presidência da
República, cabendo ao Presidente da República escolher o presidente e o vicepresidente, além de mais cinco membros entre os ministros e Estado Maior das Forças
Armadas (EMFA), restando de nove a dezoito vagas a serem escolhidas entre os
membros da comunidade científica. O primeiro presidente do CNPq foi o Almirante
51

http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx, Acesso em 05 de mar. de 2012.
Citado por Andrade, ver Ana Maria Ribeiro de ANDRADE, Físicos, Mésons e Política: a dinâmica da
ciência na sociedade, p. 109.
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A tese de Doutorado de Ana Maria Ribeiro de Andrade discutiu amplamente a criação do CBPF em
1949, e do CNPq e a sua complexa rede de relações compostas pelos mais variados setores da sociedade
que o viabilizaram. Ressalta o papel pioneiro do CNPq na montagem do que ela denominou de “rede de
energia atômica”. Ver obra extraída de sua tese de doutoramento, Ana Maria Ribeiro de ANDRADE,
Físicos, Mésons e Política: a dinâmica da ciência na sociedade, p. 107-172.
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Álvaro Alberto da Mota e Silva e o seu vice-presidente o Coronel Armando Dubois
Ferreira, ambos militares. Dessa forma o CNPq seria:

Vinculado de início à pesquisa da física nuclear, “imperativo da defesa
nacional”, o novo órgão tinha por objetivo principal realizar estudos e
prospecções das reservas nacionais de materiais adequados ao aproveitamento
da energia atômica, como o urânio, o tório, o cádmio, o lítio, o berílio, o boro, a
grafita e outros. A outra finalidade básica do conselho era a criação de recursos
humanos, através da implementação de programas de auxílio à formação e ao
aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos. 55

Naquele mesmo ano, em 11 de julho de 1951, Getulio Vargas criou, através do
Decreto nº 29.741, a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES). Os objetivos da CAPES eram:

A promoção de uma campanha para a melhoria do ensino superior no
país e a realização de medidas destinadas a assegurar a existência de um
quadro de técnicos, cientistas e humanistas suficientes para atender às
necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao
desenvolvimento econômico e cultural do Brasil (...) oferecer aos
indivíduos mais capazes, sem recursos econômicos, condições para
realizarem sua formação profissional ou científica de nível superior,
bem como o seu aperfeiçoamento.56

Assim Vargas fincaria os pilares da institucionalização da ciência no país. A
criação do CNPq e da CAPES demarcariam uma primeira etapa desse desenvolvimento
científico e tecnológico que, segundo Schwartzman, teria o seu divisor de águas a partir
54

Ana Maria Ribeiro de ANDRADE, Físicos, Mésons e Política: a dinâmica da ciência na sociedade, p.
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de 1968, com a “Reforma Universitária” desencadeada pelo Regime Militar que se
impôs com o Golpe civil militar de 1964. 57

1.3- A ESG e o Petróleo na rota da Segurança Nacional

No Brasil pós-guerra, o período de forte intervenção do Estado Novo marcado
pelo planejamento estatal na condução do desenvolvimento econômico e social daria
lugar a uma política mais liberal, pelo menos até o final da década de 1940. Ao assumir,
o General Eurico Gaspar Dutra procurou conduzir a política e a economia do país
alicerçada a esse novo contexto mais “liberal” e “democrático”, devido à influência
norte-americana, abrindo novamente o país às importações de produtos manufaturados e
esfriando a política nacionalista e mais estatizante que marcaria a política do Estado
Novo. O planejamento ficaria, pelo menos inicialmente, em segundo plano. 58
O Plano SALTE seria a primeira e única tentativa do governo Dutra de retomar
o planejamento via Estado. Foi proposto pelo General Presidente Eurico Gaspar Dutra,
em maio de 1947, no entanto, só foi incorporado ao projeto de orçamento federal em
1949, e veio a ser abandonado em 1951, devido às dificuldades financeiras, já no fim de
seu governo. O Plano procurava definir áreas prioritárias de investimentos que,
literalmente davam sentido à sigla SALTE: “Saúde, Alimentação, Transporte, Energia”.
No entanto, não passou de uma tentativa de retomada do planejamento sem êxito.59
Em meio a esse estado de “alerta mundial” e de “sonambulismo” no
planejamento da política econômica do Estado brasileiro,60 impregnado pela “onda
liberal” do pós-guerra, iniciaram-se também, a partir de 1947, as campanhas pela
retomada do controle dos setores energéticos, considerados estratégicos para a
segurança nacional. Era a campanha do “Petróleo é Nosso”, desencadeada por setores
nacionalistas das Forças Armadas, em especial pelo Clube Militar, no período presidido
pelo General Salvador Cesar Obino que, por sua vez, não pertencia ao grupo de oficiais
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que apoiavam o Presidente Dutra. Dessa forma, o Clube Militar passou a sediar uma
série de conferências sobre a política de petróleo mais viável para o país. 61
Tais conferências foram ministradas pelos Generais Juarez Távora e Horta
Barbosa, entre março e outubro de 1947, marcando o início de uma campanha que
ganharia as ruas, atingindo a opinião pública e dela procurando obter apoio. Apesar da
divisão do Exército sobre a questão, os setores nacionalistas do mesmo, ligados à
burocracia estatal desde o Estado Novo, assumiriam para si, mais uma vez, a dianteira
sobre a responsabilidade do Estado na condução das políticas sobre o petróleo,
ressuscitando assim a prática do planejamento e da Segurança Nacional em relação ao
tema. 62
O tema ganhava repercussão junto à imprensa nacionalista e cada vez mais se
difundia entre a população, enquanto Juarez Távora e Horta Barbosa replicavam
palestras sobre o tema em várias instituições. A primeira no Clube Naval, em setembro,
e a segunda no Instituto de Engenharia, em São Paulo, em dezembro do mesmo ano. 63
Em 31 de Janeiro de 1948, o General Eurico Dutra emite uma mensagem presidencial
de nº 61 ao Congresso Nacional, alterando o caráter de “utilidade pública do
abastecimento nacional de petróleo” e, no mês seguinte, em 4 de fevereiro, uma
segunda mensagem Presidencial de nº 62, contendo a legislação elaborada pela
comissão do Conselho Nacional de Petróleo (CNP). Esta ficaria conhecida como o
Estatuto do Petróleo.64
As mensagens presidenciais dariam início à campanha de opinião pública,
encampada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) que criaria, em março daquele
ano, a Comissão Estudantil de Defesa do Petróleo, sob o lema do “Petróleo é Nosso”. O
país encontrava-se dividido em relação ao tema. Em 21 de abril do mesmo ano foi
criado, na sede do Automóvel Clube do Rio de Janeiro, o Centro de Estudos e defesa do
Petróleo.65 As conferências se expandiram para além dos limites do Rio de Janeiro,
adquirindo notoriedade nacional, visto que tais conferências passaram a ser organizadas
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em vários Estados do território em que também eram fundados outros centros de
Estaduais de Defesa do Petróleo.66
Os Centros agregavam militares nacionalistas contrários ao alinhamento
incondicional aos EUA, que lutavam pela garantia do abastecimento, proteção contra os
interesses das empresas petrolíferas multinacionais, tais como: a Standard Oiel, Shell,
Texaco, Mobil Oiel e Esso; o desenvolvimento da indústria sob o controle nacional,
além do estabelecimento do monopólio estatal para o setor.67 Tratava-se de impedir que
essas grandes empresas petrolíferas multinacionais, detivessem o controle sob a
prospecção, o refino e a distribuição do produto que, segundo Francisco Oliveira, se
constituiria como elemento essencial para o país alcançar a Segunda Revolução
Industrial, iniciada na Inglaterra desde 1850.68
Ao final do Governo Dutra, a questão do petróleo ainda não teria ganhado uma
solução definitiva. Enquanto a campanha nacionalista contra o truste, exercido pelas
grandes multinacionais, ganhava as ruas, o aumento do consumo interno de
combustível, devido ao aumento da frota de automóveis, crescia cada vez mais. A
situação tornava-se crítica, porém o problema continuava sem solução. Acrescido a isso,
além da falta de planejamento e firmeza do Estado na condução da questão energética,
as pesquisas de novas áreas produtoras não avançaram durante a gestão liberal do
General Dutra, salvo os campos baianos de “Dom João”, em 1947, e Mata de São João,
em 1949. As soluções para as questões energéticas de que padeciam o país só viriam na
primeira metade da década de 1950, a partir da eleição de Getúlio Vargas. 69
Nesse mesmo contexto, ainda em agosto de 1949, deu-se a fundação da Escola
Superior de Guerra (ESG) que, por sua vez, estaria diretamente ligada a um desejo de
modernização e de participação das elites militares nas grandes questões políticas
nacionais. A criação da ESG associava-se a dois fatores da história militar brasileira. O
primeiro estava associado à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial através
da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e seus desdobramentos durante a Guerra Fria,
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e o segundo, ao debate político sobre a exploração do petróleo. Ambas as motivações
eram uma questão de Segurança Nacional. 70
O controle dos recursos naturais do País, bem como o desenvolvimento da
ciência e da tecnologia, em especial das ciências naturais, passaram a se constituir como
questões de Segurança Nacional para os militares que buscavam um maior nível de
profissionalização, um melhor aparelhamento do seu efetivo e a modernização do País.
Tais demandas encontrariam na ESG um importante canal de interlocução com a
sociedade e com o Estado. Segundo Manuel Domingos, uma das grandes características
do Exército Moderno:

(...) é sua dependência do desenvolvimento científico-tecnológico, da
indústria e da infra-estrutura. Apesar de, na guerra moderna, o homem
persistir como elemento fundamental, a capacidade militar é
definida pelo preparo técnico, pelo aperfeiçoamento e variedade dos
recursos propiciados pelo desenvolvimento científico-tecnológico. A
potência, o alcance e a precisão das armas, os instrumentos de
observação, a logística, os transportes e as comunicações dependem de
pesquisa, experimentos e capacidade industrial. 71

A Escola Superior de Guerra surge assim como uma “fábrica de ideologias”,
aliando preceitos antigos a novos. Nascida sob a lógica da Doutrina de Segurança
Nacional difundida pela National War College, a ESG encontraria no Brasil feições
próprias. Segundo o General Cordeiro de Farias, diretor da comissão que tinha a função
de organizar a instituição, “A ESG é filha de americanos, mas naturalizou-se
brasileira”. Enquanto a sua matriz, a escola americana atuava em ambiente
desenvolvido, tendo os seus objetivos exclusivamente voltados para a Guerra, a sua
“filha naturalizada”, a ESG, além de se direcionar para os assuntos da Guerra, já nasceu
preocupada como os problemas nacionais e com suas possíveis soluções. 72
A ESG consistia em um centro misto de estudos que agregava militares e civis
com o objetivo explícito de formar as elites para as soluções dos problemas do país, sob
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a ótica da Segurança Nacional, compreendida, a partir de então, pelo binômio:
“segurança e desenvolvimento”.73 A partir de então, os laços entre os militares e a
política se estreitaram profundamente até o controle absoluto do Estado pelos militares
a partir da eclosão do Golpe Civil-Militar de 1964.74
Do ponto de vista da Segurança, tratava-se de uma política de contenção do
avanço comunista na América que, a partir da Guerra da Coréia, em julho de 1950,
passaria a englobar o conceito do “inimigo interno”, além da ameaça externa. No
entanto, a segurança estaria, desde a sua gênese, interligada ao desenvolvimento e a esse
respeito, os militares brasileiros procurariam atuar na “condução” do Estado Capitalista
rumo ao planejamento e controle estratégico. 75 O “cimento ideológico” que passa a
unificá-los é a Doutrina de Segurança Nacional e na essência do binômio Segurança e
Desenvolvimento, a ciência e a tecnologia passariam a desempenhar um papel
prioritário no projeto de desenvolvimento econômico e social do país.

1.4- O Desenvolvimentismo e a “Crise do Populismo”

A partir de 31 de janeiro de 1951, Getúlio Vargas retornaria à Presidência da
República através de eleições diretas. A “Nova Era Vargas” marcaria de forma profunda
as relações entre a política, os militares e a ciência no Brasil e inauguraria, pela primeira
vez em nossa história, uma política científica. Desta vez mais nacionalista do que
nunca, ao assumir o Palácio do Catete, as “grandes questões nacionais” seriam
retomadas, dentre elas: o papel do Estado como articulador da economia capitalista
através do planejamento econômico; o desenvolvimento da ciência e da tecnologia
nacional visando, não só o desenvolvimento econômico e social, mas aplicações de
ordem militar; a questão do petróleo e da industrialização.
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A década de 1950 foi marcada pela consolidação do capitalismo industrial no
Brasil, o monopólio do petróleo com a criação da Petrobrás e o início da
institucionalização de uma política científica desencadeada pelo Estado. São
importantes conquistas do ponto de vista da Segurança Nacional e que colocariam o
país na trilha para o tão sonhado desenvolvimento econômico e social.
Já durante a campanha presidencial que o levaria ao Palácio do Catete e, dessa
vez, nos “braços do povo”, eleito com 48,7% do total dos votos válidos, 76 Getúlio
Vargas já construía os pilares do que seria a sua administração e que marcariam a
política nacional até o golpe civil-militar de 1964.
A política de “bem estar social” dos trabalhadores, no caso, urbanos, estava
diretamente associada à sua política de desenvolvimento econômico. Em meio a um
rápido crescimento do capitalismo nacional, nada como uma política e um discurso
apaziguador da “luta de classes” e, em tempos de Guerra Fria, melhor ainda. O
trabalhismo seria o elemento central que garantiria o crescimento industrial de maneira
“harmônica” e sem choques entre “capital e trabalho”. Nesse sentido, o trabalhismo
para Vargas era: “(...) condição e consequência do desenvolvimento econômico, pois
que, para maior distribuição geral de benefícios seria necessário o aumento da
produtividade nacional”. 77 Propunha elevar os níveis de produção, estimular as
atividades econômicas dando ao mesmo tempo ao capital e ao trabalho a “justa
compensação”.78
O projeto de modernização econômica e de estruturação do capitalismo nacional
proposto por Vargas passava pela questão social. Como líder carismático e identificado
com

as

massas

urbanas,

sobretudo

com

os

trabalhadores,

propunha

um

desenvolvimentismo nacionalista pautado na intervenção estatal, retomando o papel do
Estado como principal agente modernizador do capitalismo nacional, basicamente
interrompido durante o governo Dutra. No entanto, tal projeto modernizador esbarrava
em dificuldades técnicas de formação de pessoal e de baixo patamar tecnológico, o que
leva Getúlio a dar os primeiros passos para a efetivação de uma política científica para o
Brasil. 79
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Segundo Skidmore, havia três modelos ou formulas de estratégias de
desenvolvimento: a neoliberal, mais afinada com a política conduzida pelo Presidente
Dutra;

a

desenvolvimentista-nacionalista,

também

chamado

de

nacional-

desenvolvimentismo, que remonta o nacionalismo dos tenentes que, por sua vez, foi a
política desencadeada por Vargas durante o Estado Novo, ainda que em estado
embrionário, e o nacionalismo radical. Apesar das dificuldades em se identificar
claramente qualquer das posições descritas e os grupos específicos que as adotavam e
do fato de que ao se adotar algumas dessas tendências muitas vezes se adotavam
posições que oscilavam entre um modelo e outro, ou até mesmo entre as três formulas
de maneira mista,80 podemos salientar que a política de Vargas, durante o seu segundo
governo caminhou, predominantemente, pela via do nacional-desenvolvimentismo, hora
oscilando com medidas mais liberais e algumas vezes pendendo para o nacionalismo
radical.
Mesmo oscilando, algumas vezes para técnicas mistas de planejamento, o
Governo de Getúlio aproximava-se, de fato, da via nacional-desenvolvimentista.81

A formula desenvolvimentista-nacionalista foi apresentada por um
grupo pequeno mas variado. O seu denominador comum era um forte
nacionalismo. Muitos oficiais do Exército, por exemplo, achavam que o
Brasil só se poderia tornar uma grande potência, caso desenvolvesse a
indústria. Além disso, a segurança nacional do Brasil exigia que a
exploração de recursos naturais, tais como combustíveis, força
hidrelétrica e recursos minerais, se mantivessem a salvo de mãos
estrangeiras. (...) Esta fórmula também atraia uma geração mais jovem
de tecnocratas e intelectuais, que achavam que o Brasil poderia atingir
um padrão de vida mais elevado, para todos os seus cidadãos, e uma
condição madura de nação moderna, somente se tomasse um impulso
acelerado para a industrialização, renunciando, conscientemente, por
essa formula, ao seu papel anterior de fornecedor de exportações
tropicais para o mundo do Atlântico Norte. 82
80

O autor identifica tais tendências na estrutura partidária vigente no período. Segundo ele, a UDN estava
mais próxima do neoliberalismo, o PTB e o PSD eram mais inclinados em sua maioria ao nacionalismo
desenvolvimentismo e o PCB e a ala a esquerda do PTB se encaixavam no nacionalismo radical. Ver,
Thomas SKIDMORE, Brasil: de Getúlio a Castelo, p.117-123.
81
Ibid., p. 124-125.
82
Ibid., p. 119. (o grifo é meu).

38

Seguindo essa trilha, o país avançava pelos primórdios do “Brasil Potência”,
ingressando na nova era tecnológica. A esse respeito, Eric Hobsbawm salienta que entre
as décadas de 1950 e 1970, o capitalismo mundial inauguraria a sua “Era de Ouro”,
conjuntura em que as nações desenvolvidas dariam seu “Grande Salto Adiante”,
desencadeando verdadeiros surtos econômicos, através da “revolução científicotecnológica”. Tal desenvolvimento seria proporcionado por três elementos: a adoção de
“economias mistas”, com o planejamento estatal e a promoção do “bem-estar social”, o
que no terceiro mundo acelerou um processo de industrialização e a “substituição das
importações”; a pesquisa e o desenvolvimento e maciços investimentos em ciência e
tecnologia. 83 Durante este contexto, o Brasil acelerava o seu capitalismo industrial e
iniciava a sua política de ciência e tecnologia.
Com esse propósito e procurando executar uma nova agenda de relações entre o
Estado, a economia e a sociedade, Vargas criou novas condições institucionais, como
também políticas e econômicas para a aceleração do desenvolvimento industrial, 84 o
controle de recursos naturais e desenvolvimento científico e tecnológico. Logo no
primeiro ano de mandato foi anunciado pelo seu Ministro da Fazenda, Horácio Láfer,
um plano quinquenal de investimentos em indústrias de base, transportes, energia,
frigoríficos e modernização da agricultura. 85 Ao final de 1951 e meados do ano
seguinte, o Congresso Nacional autorizou um Fundo de Reaparelhamento Econômico a
ser administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE),
também criado em 1952. O Plano Láfer, como ficou conhecido, correspondeu à
oficialização das diretrizes e sugestões de projetos prioritários, elaboradas pela
Comissão Mista Brasil Estados Unidos, organizada ainda durante o Governo Dutra, em
1948.86
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Vargas retoma, portanto, o que seria seu “tripé” durante o segundo governo. Por
uma questão de defesa nacional, caberia ao Estado a condição de gestor do
desenvolvimento, onde a industrialização de base deveria ser fortalecida, pois só assim
o país poderia se libertar da dependência estrangeira, e para que tal processo de
industrialização funcionasse, era necessário que o país controlasse o seu próprio acesso
aos seus recursos naturais, em especial o petróleo, pois sem o domínio da industria do
petróleo a estruturação do capitalismo nacional ficaria comprometida. 87
Para a execução dos planos de reaparelhamento econômico, o Ministro Láfer
procurou se cercar de jovens economistas que tinham a função de organizar as políticas
públicas em moldes nacionalistas. Dentro dessa nova equipe estavam economistas,
engenheiros e funcionários públicos que passaram a contribuir de maneira enfática para
essa nova tarefa de pensar o papel do Estado na condução do desenvolvimento
econômico.88 Um dos nomes mais significativos dessa equipe foi o advogado e
economista baiano Rômulo Almeida, chamado para ser chefe da Assessoria Econômica
de Vargas nos primeiros dias de seu mandato, em 02 de fevereiro de 1951.89
A criação da Assessoria Econômica chefiada por Rômulo Almeida e vinculada
diretamente ao Gabinete do Presidente era um fator inédito na história do Brasil, pois
pela primeira vez criava-se um órgão que tinha a responsabilidade de formular projetos
estruturais para a economia do país. Além do seu papel econômico estruturante, a
Assessoria desempenhava um papel político da maior importância, visto que a mesma
organizava a política aos moldes nacionalistas através de uma política econômica
planejada.90
Dessa forma, a Assessoria garantia, de forma planejada e responsável, livre das
barganhas políticas que agitavam a vida político-partidária, durante o segundo governo
do “Velho”, como era chamado Getúlio durante o período, uma direção bem definida no
transportes, no entanto, não chegou a formular projetos. Terminou os seus estudos em 1953 e os membros
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que diz respeito ao planejamento econômico e quanto à atuação do Estado na questão da
economia. Sob chefia direta de Rômulo Almeida, importantes projetos foram
desenvolvidos, dentre os quais podemos citar: o da Petrobrás, a CAPES, o Fundo
Nacional de Eletrificação, a Eletrobrás, Plano Nacional de Carvão, Carteira de
Colonização do Banco do Brasil, Reforma Administrativa, Comissão Nacional de
Política Agrária, Comissão de Desenvolvimento Industrial, Banco do Nordeste do
Brasil, Instituto Nacional de Imigração, Plano Nacional de Babaçu, além de um
planejamento para a indústria automobilística, onde se criaram subcomissões de
Caminhões e Automóveis, Jeeps, Tratores e ainda, o crédito rural e o seguro agrícola. 91
Um dos primeiros desafios de Rômulo Almeida como Chefe da Assessoria
Econômica de Vargas foi a redação do projeto que criava a Petrobrás, tendo sido ele um
dos seus principais redatores. Ao final do ano, em 06 de dezembro de 1951, a tarefa
estaria pronta. Chega ao Congresso Nacional a Mensagem Presidencial encaminhando o
Projeto nº 1.516, que previa a constituição da Petrobrás S/A. 92 A recomendação de
Getúlio era pra que fosse “um projeto nacionalista, mas pra funcionar”. 93 Em uma outra
mensagem, dois dias após o envio do projeto ao Congresso, Vargas defendia: “o
programa do petróleo nacional e a criação da Petrobrás”, onde justificava a criação da
Petrobrás:

A análise da situação internacional e de todo o problema do suprimento regular
de derivados do petróleo, de que dependem o desenvolvimento econômico e a
segurança da Nação, levou o governo a concluir que se impõe um grande
esforço no sentido de acelerar e ampliar os empreendimentos nacionais, nesse
setor de atividades.94

Apesar do projeto de criação da Petrobrás ter sido encaminhado no início do seu
Governo e dos esforços para acelerar uma resolução para a “questão do petróleo”,
Vargas só sancionou o projeto em seu termo final, em 03 de outubro de 1953. Depois de
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intensos debates no Congresso, na imprensa, nos meios militares, nos partidos políticos
e entre os meios empresariais, a Petrobrás seria criada no mesmo dia da deflagração da
“Revolução de 1930”, estabelecendo o monopólio estatal da pesquisa, refino e
transporte do petróleo e derivados.

A esse respeito, prevalece a tese dos setores

nacionalistas das Forças Armadas, bem representados na figura do General Horta
Barbosa, ex-presidente do Conselho Nacional de Petróleo, a do próprio governo e da
opinião pública, de maneira geral. 95
Em depoimento à Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, o General Horta
Barbosa sintetizaria bem as várias questões envolvidas no problema do petróleo
enquanto elemento estratégico para a defesa e segurança nacional, e o papel do Estado
na condução do desenvolvimento econômico e social do país, segundo ele:

Nas nações independentes, a responsabilidade da defesa nacional cabe aos seus
próprios governos e a mais ninguém. Do mesmo modo que compete ao Estado
administrar quartéis, fortalezas. Belonaves, bases aéreas, arsenais e fábricas
militares, pertence-lhe também a indústria do petróleo. (...).96

Dessa forma, a estruturação do capitalismo nacional fora estruturada por Vargas,
através da atuação planejada do Estado, sob a perspectiva de um desenvolvimentismo
nacionalista, que não deixava as questões de segurança e defesa nacionais de fora desse
planejamento, muito pelo contrário, incorporavam as diretrizes militares da “Segurança
e Desenvolvimento”, binômio que conduziria a política nacional de forma intrínseca a
partir de então, onde as questões energéticas e a industrialização se tornariam elementos
essências da política nacional.
A Assessoria Econômica do Governo Vargas foi a principal responsável pelo
programa de industrialização e desenvolvimento do governo posterior, quando o
Presidente Juscelino Kubitschek toma posse, a partir de 1956. Sob a orientação do
próprio governo, os trabalhos da Assessoria, tanto os projetos para a industrialização,
quanto os ligados à questão energética, faziam parte de um amplo processo de
planejamento orientado, onde se deu um desenvolvimento pautado em princípios
95
96

Ibid., p. 125.
Ibid., p. 126.

42

nacionalistas. No que diz respeito ao aspecto econômico, a Assessoria representou um
marco do planejamento estatal e do papel do Estado como gestor da economia. 97
Após as intensas crises de ordem política, militar e social, Vargas comete
suicídio na manhã do dia 24 de agosto de 1954, causando um trauma na vida política
nacional. 98 As formas populistas de governar, calcadas no trabalhismo e no nacionaldesenvolvimentismo seriam os seus legados e influenciariam toda a vida política
nacional a partir de então. O “Velho” havia partido, mas deixou aos seus opositores o
gosto amargo de não tê-lo vencido. O seu legado daria o tom dos modelos de
desenvolvimento que se adotariam posteriormente no Brasil.
Logo ao assumir a Presidência da República, em 1956, Juscelino Kubitschek
desencadearia o “Plano de Metas”, inaugurando uma nova diretriz para o nacional
desenvolvimentismo que se instalara com Getúlio. O país ingressaria em uma nova
etapa de economia industrial avançada, caracterizada por uma estrutura monopolista
específica de Estado, que passou a articular as multinacionais, a empresa privada
nacional e a empresa pública. 99
Estavam lançadas as bases do “tripé” da indústria, onde caberia ao Estado
mediar, de forma harmônica, o capital privado estrangeiro; especialmente o setor de
bens de consumo duráveis, como: automóveis e eletrodomésticos, o capital privado
nacional; responsável pelas empresas nacionais produtoras de bens de consumo e o
capital estatal; correspondente ao setor de bens de produção.100 A nova prioridade do
planejamento de Estado seriam as indústrias de bens de consumos duráveis e a
internacionalização da economia brasileira. Dessa forma abria-se mão de um projeto de
desenvolvimento nacional mais autônomo, franqueando-a ao capital estrangeiro, através
de empréstimos e investimentos diretos.101
Apesar do salto tecnológico e do grande aumento nos setores metal-mecânico da
indústria, ligados às montadoras de automóveis, o “tripé”, estruturado a partir do Plano
de Metas, logo ficaria comprometido. Pois o capital privado estrangeiro levaria
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vantagens em relação ao capital privado nacional e ao setor estatal, condenando assim o
equilíbrio do tripé econômico. O setor produtivo estatal, responsável pelos bens de
produção, não conseguiria acompanhar o crescimento do setor de bens duráveis. O
resultado seria um grande aprofundamento de nossa dependência externa em relação ao
capital estrangeiro e uma enorme herança inflacionária, com pesados custos sociais para
a classe trabalhadora.102 O nacional-desenvolvimentismo praticado por Kubitschek,
ficaria bem sintetizado na construção de Brasília e no Slogan: “50 anos em 5”, no
entanto, as consequências dessa “aceleração” e da “grandiosidade das obras”
acarretariam em uma herança difícil de se administrar.103
Além desta difícil herança, é válido salientar ainda que, durante o governo de JK
e no governo que o sucedeu, a ciência e a tecnologia ficariam em segundo plano. O
modelo de importação de tecnologia adotado por Kubitschek seria a única maneira de se
chagar aos resultados rápidos e utilitários a que se propôs seu governo. O período que
acentuaria e demarcaria a decadência do modelo populista configurou-se, desde a
criação do CNPq, como uma das piores fases para o desenvolvimento científico e
tecnológico do país. Segundo Olival Freire:

(...) o apoio à ciência nesses governos, era mais formal do que efetivo. Fatores
econômicos como a inflação elevada, contribuíram para isso. Crises como
aquela envolvendo malversação de fundos por diretor administrativo do CNPq,
em 1955, irônica e tragicamente expressam ressonâncias entre as instituições
científicas e os embates políticos nacionais. 104

A crise do populismo, e aqui me refiro mais ao viés trabalhista, entraria em sua
reta final a partir das eleições de Janio Quadros e João Goulart, em 1960. Ao assumir a
Presidência da República, em 03 de outubro de 1960, Jânio Quadros, que havia
alcançado uma votação expressiva nas urnas, logo se perderia em uma política ambígua.
Em pleno calor da Guerra Fria, ele tentou realizar uma política “externa independente”,
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hora se aproximando dos países socialistas, em especial apoiando Cuba em seu
confronto direto com os Estados Unidos, hora jogando com a Europa Ocidental.
Internamente sua política seria marcada pela mesma ambiguidade e se tornaria, em
pouco tempo, insustentável. 105
Ao mesmo tempo em que Jânio Quadros, em princípios de 1961, procurava se
adequar a um austero monetarismo, adotando restrições ao crédito, controle da inflação,
liberação de câmbio e rigoroso congelamento salarial, alguns meses depois, já por volta
do mês de abril do mesmo ano, procurou manter uma maior aproximação com a “ala”
desenvolvimentista que procura lhe influenciar a não perder popularidade com medidas
tão hostis e a retomar uma política de créditos com maior flexibilidade, mantendo uma
taxa de inflação adequada a uma política desenvolvimentista e ao crescimento da
economia. 106
Nesse mesmo contexto ele aprofundaria as contradições e os conflitos em
relação aos Estados Unidos colocando em cheque o nosso tradicional alinhamento ao
bloco capitalista. Autoriza a defesa de Cuba em reunião das Organizações dos Estados
Americanos (OEA), se colocando contra as disposições norte-americanas de isolar Cuba
do Continente. E ainda por cima condecora, em solo brasileiro, um dos maiores líderes
da Revolução Cubana, Che Guevara. Devido às várias críticas que sofreu e ao próprio
caminho da ingovernabilidade que escolheu, Jânio Quadros renunciou à Presidência em
25 de agosto de 1961, aprofundando ainda mais as relações tensas com os militares
brasileiros, pois seu vice, João Goulart, devido a sua influência trabalhista herdada de
Getúlio, já era um antigo desafeto das Forças Armadas brasileiras. 107
Esse período que denomino de crise do populismo, colocaria nossa fragilizada
democracia em questão. As Forças Armadas, que não são uniformes em suas posições, e
naquele contexto encontravam-se divididas em relação às tendências “nacionalistas” e
os grupos radicalmente anticomunistas, muitos deles antigos frequentadores da Escola
Superior de Guerra, não poderiam conviver com um antigo desafeto na Presidência da
República. João Goulart, por ser identificado com as classes trabalhadoras, era taxado
de comunista, pois os militares temiam um processo de “sindicalização” de nossa
República. O país tornava-se, através de uma “solução pacífica” e em nome da
105

Ângela Maria de CASTRO GOMES,. et al. O Estado e a Política “Populista” no Brasil (1954-1964).
In: História Geral da Civilização Brasileira, p. 342.
106
Ibid., p. 342.
107
Ibid., p. 342-343.

45

“segurança nacional”,108 um regime parlamentarista instituindo de 2 de setembro de
1961 a janeiro de 1963, quando foi antecipado o Plebiscito que decidiria pela
permanência ou não do regime imposto pelas Forças Armadas, ainda que por meio de
um arranjo institucional, ou se o país deveria retornar o presidencialismo. Dessa
maneira, Goulart sofreria o seu primeiro “golpe”, que na verdade, retardaria a
intervenção militar que eclodiria em 31 de março de 1964.109
Desde que chagara a presidência da República, em setembro de 1961, João
Goulart procurava articular e desenvolver a ideia de que o país necessitava de “reformas
estruturais”. Após o Plebiscito que decidiu pelo retorno ao regime presidencialista, em
janeiro de 1963, João Goulart retomaria suas bases trabalhistas e sindicais. Na ocasião,
começava a ser executado o Plano Trienal, que deveria cobrir o período que vai de 1963
a 1965. Formulado principalmente pelo economista Celso Furtado, o Plano estava em
consonância com os debates técnicos e teóricos realizados por economistas brasileiros e
latino americanos, sobretudo na direção da Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL).110
Propunha, em linhas gerais, o combate à inflação e, ao mesmo tempo, uma
retomada dos altos índices de crescimento econômico. No entanto, para que se
superassem os entraves econômicos, era necessário que se reduzissem as desigualdades
sociais, ou seja, os entraves não econômicos. 111 Para tal, o Governo deveria instituir as
chamadas “Reformas de Base”, onde se proporia uma reformulação das estruturas
administrativas, bancária, fiscal e agrária, além das reformas do sistema eleitoral, da
organização urbana, do ensino universitário e do capital estrangeiro.112
Ao longo do ano de 1963, a política de combate à inflação seria abandonada e
intensificaram-se, em contrapartida, uma política externa independente e o
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aprofundamento nas reformas de bases de que necessitava a sociedade brasileira, para
que superasse seus principais entraves sociais. 113
Nesse sentido, o governo Goulart reassumiria o compromisso com suas bases
aos moldes do trabalhismo populista herdado de Getúlio. Interessado em ampliar a
atuação do Estado no campo, promoveu o controle das massas rurais através da
sindicalização das mesmas. Com este intuito implementou o Estatuto da Terra, através
da Lei nº 4.214, de março de 1963, onde se concedia direitos trabalhistas aos
trabalhadores rurais, tais como salário mínimo, jornada semanal de 8 horas, férias dentre
outros benefícios. Além disso, promoveu a Sindicalização Rural em todo o país. 114 O
próximo passo seria avançar em direção à Reforma Agrária, se não avançada, ao menos
incomodativa para a época.
Das reformas de base propostas, a “Reforma Agrária” era, de fato, a que mais
incomodaria as elites tradicionais brasileiras. À medida que o ano de 1963 avançava,
evidenciava-se, cada vez mais, um aumento das massas trabalhadoras a partir do
desenvolvimento acentuado do capitalismo urbano-industrial e o crescimento dos
trabalhadores do campo, sedentos por um pouco de cidadania, o que era bem expresso
pelo aumento das Ligas Camponesas.
Não só as elites agrário-exportadoras tradicionais, como um certo grupo de
oficiais dentro das Forças Armadas, além de grupos empresariais nacionais e
internacionais, preocupados com a Lei de Remessas de Lucros,

tenderiam a

compreender as reformas propostas por Goulart, como uma guinada à esquerda. Em
conjuntura de Guerra Fria e ainda mais depois da Revolução Cubana, pairava a ameaça
da infiltração interna do comunismo e o medo de que o Governo brasileiro pudesse se
inclinar para o bloco comunista. Mais uma vez, em nome da “segurança nacional”, as
Forças Armadas entrariam em cena, especialmente o Exército brasileiro, promovendo o
Golpe de Estado mais duradouro de nossa história republicana.
Consolidava-se, a partir do segundo Governo de Getúlio Vargas, o que procurei
denominar de “Primórdios do Brasil Potência”, período em que Estado, Forças Armadas
e Capitalismo Dependente caminhavam juntos em busca da Modernização, sob a égide
da Doutrina de Segurança Nacional (Segurança & Desenvolvimento), em que Ciência
Tecnologia e Educação Superior passariam a se configurar como medidas de
113
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desenvolvimento econômico e social para o país, especialmente a partir do Regime
Militar que se instaura no país a partir do Golpe Civil Militar de 1964.
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CAPÍTULO 2
O Regime Militar e a Modernização Autoritária:
Estado, Ciência e Sociedade

O Golpe Militar de 1964 desenhava-se em várias frentes e foi interpretado de
diferentes maneiras pela historiografia especializada.115 O lançamento das Reformas de
Base desejadas por João Goulart e pelas classes trabalhadoras eram apenas um
componente do barril de pólvora que agitava o país naquele contexto em que o
populismo tornava-se uma ameaça às elites políticas econômicas e militares do país. A
Guerra Fria acirrava os ânimos em um mundo altamente polarizado e, nesse sentido, a
posição do Brasil na América Latina era mais do que estratégica.
O medo da ameaça comunista e de uma guinada à esquerda seria o componente
aglutinador que intensificou a conspiração contra o governo de João Goulart no decorrer
e principalmente ao final de março de 1964. O processo conspiratório que levou à
deposição de João Goulart envolveu oficiais generais, oficiais superiores, governadores,
parlamentares e empresários. 116 Os dois principais objetivos dos militares e dos civis
envolvidos na conspiração eram: “frustrar o plano comunista de conquista do poder e
defender as instituições militares” e “restabelecer a ordem de modo que se pudessem
executar reformas legais”. 117 O Golpe de 1964 pôs fim à política populista e a algumas
das heranças de Getúlio Vargas, tal como o trabalhismo e, com ele, o medo que o Brasil
pudesse se aliar ao bloco soviético, em pleno contexto de Guerra Fria.
Os atores civis e setores sociais que conspiraram para a deposição de João
Goulart tem sido, ao longo dos últimos anos, objeto de estudos por parte da
historiografia especializada. Dentre os Governadores que apoiavam e conspiravam para
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a derrocada de Goulart, estavam: Adhemar de Barros, do Estado de São Paulo; Carlos
Lacerda do Estado da Guanabara e Magalhães Pinto do Estado de Minas Gerais. 118 Este
último foi um dos principais articuladores civis do Golpe que, não por acaso, partiu de
Minas Gerais.
Na madrugada de 31 de março de 1964, o General Olympio Mourão Filho,
comandante da 4º Região Militar, partiu com suas tropas de Juiz de Fora em direção ao
Rio de Janeiro, antecipando-se ao principal articulador do Golpe Militar, o General
Humberto de Alencar Castelo Branco, então Chefe do Estado Maior do Exército. À
medida que o General Mourão avançava em direção ao Golpe que deporia o Presidente
Goulart, tropas legalistas aderiam ao movimento.119 Em nome da lei, da ordem e do
anticomunismo, o Golpe avançava sufocando o “dispositivo militar sindical” no qual se
apoiava o governo de João Goulart.120
A conspiração civil militar ainda era alimentada por uma ampla rede de
investimentos e diversidade de grupos sociais envolvidos, bem como diversos grupos
econômicos, tais como: banqueiros, empresas nacionais e multinacionais. Uma
conspiração ampla que René Dreifuss denominaria de complexo IPES/IBAD. O
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação
Democrática (IBAD) foram constituídos nos primeiros anos da década de 1960, ainda
ao final do Governo de Juscelino Kubitschek e tinham como principal objetivo: “(...)
agir contra o governo nacional-reformista de João Goulart e contra o alinhamento de
forças sociais que apoiavam a sua administração”.121
Apesar da importância do trabalho de Dreifuss e do esforço bem sucedido em
demonstrar a inserção e atuação de civis e militares no complexo ESG/IPES/IBAD que
integrou a conspiração civil-militar que depôs o presidente João Goulart, não concordo
integralmente com a sua tese central de que: “(...) a queda do governo ocorreu como a
culminância de um movimento civil-militar e não como um golpe das Forças Armadas
contra João Goulart”.122
Sem querer desconsiderar o fato, bem defendido por Dreifuss, de que a
preparação do golpe contou com uma ação civil-militar, nem subestimar o papel político
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dos industriais e banqueiros que atuaram na estrutura governamental pós-1964, em
especial durante o primeiro Governo Militar exercido pelo General Castelo Branco,
penso que o papel dos militares foi essencial e se sobressaiu no Golpe de 1964, bem
como na condução do regime que, não por acaso, passou a ser denominado como
“Regime Militar” ou “Ditadura Militar”. A esse respeito, Carlos Fico destaca que:

Além das movimentações de tropas, desde o início do regime foi indiscutível a
preponderância dos militares, em detrimento das lideranças golpistas civis, na
montagem do novo governo, como se verificou nos episódios do Ato
Institucional e da escolha do General Castelo Branco para a Presidência. Por
certo, como demonstrou Dreifuss, importantes cargos do primeiro escalão foram
destinados aos ipesianos civis (...). Do mesmo modo, sucessivas levas de
militares passaram a ocupar cargos em importantes agencias governamentais.
Além disso, o silêncio com que empresários, em outras fases da ditadura,
assistiram ao abandono da cartilha liberal, sobretudo com o incremento do
intervencionismo e da estatização, também indica que, se podemos falar de um
golpe civil-militar, trata-se, contudo, da implantação de um regime militar – em
duas palavras: de uma ditadura militar.123

Se por um lado podemos notar uma intensa participação de civis ligados ao
complexo IPES/IBAD, não podemos deixar de observar também que a condução do
regime, como bem salienta Carlos Fico, foi uma empreitada eminentemente militar. A
esse respeito e reforçando a mesma tese, José Murilo de Carvalho acrescenta que, ao
considerarmos a história do período republicano no Brasil, devemos levar em
consideração o crescente interesse dos militares pela vida política nacional. Segundo
ele:

O tenentismo foi a segunda investida dos militares, como instituição, no
sentido de ampliar e fortalecer sua posição dentro da máquina estatal e
dentro da sociedade. A primeira investida, que poderíamos chamar de
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primeiro-tenentismo devido à forte presença de jovens oficiais entre
seus agentes, deu-se por ocasião da proclamação da República.124

A terceira investida dos militares, ainda segundo o mesmo autor, seria o
movimento civil-militar que levaria ao Golpe de 1964, em que:

O movimento de 1964 representou a vitória final do tenentismo de
Juarez Távora. Para usar uma expressão mais significativa do que
centrismo, poderíamos caracterizar esse tenentismo como defensor da
modernização pelo alto, ou da modernização conservadora, segundo a
terminologia cunhada por Barrington Moore. 125

Nesse sentido, os militares passaram a conduzir, ao seu modo, as diretrizes do
Regime Militar que se implantava. Desencadearam, para tal, logo nas primeiras
semanas do Golpe, a chamada “Operação Limpeza”, que tinha como objetivo eliminar o
que consideravam os: “(...) lideres ‘subversivos’ que supostamente estavam levando o
Brasil para o comunismo”, 126 potencialmente considerados inimigos da “Revolução”
que se deflagrava.127
Um documento intitulado: “Lealdade ao Exército”, expedido pelo General
Castelo Branco, em 31 de março de 1964, daria o tom da referida operação que
atingiria: sindicatos; universidades, a exemplo da Universidade de Brasília (UnB);
instituições de pesquisa, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF);
entidades estudantis, a exemplo da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da
Juventude Universitária Católica (JUC); empresas estatais tais como a Petrobrás e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), bem como militares ligados
ao presidente João Goulart, deposto na ocasião. 128 O referido documento atribuído a
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Castelo Brando deveria ser entregue “(...) em cada um dos Grupos de Tropas, a um só
oficial, da mais absoluta confiança”129 e segue em tom convocatório:

Prezado Camarada,
1 – Grande número de oficiais das Forças Armadas, constituído de militares de
formação e convicções rigorosamente democráticas, isentos de quaisquer
vinculações político-partidárias, equidistantes de extremismos de direita ou de
esquerda, inteiramente dedicados aos afazeres profissionais e de comprovada
experiência, alguns dos quais em elevados postos de hierarquia, diante da
situação grave em que se debate o país, tomaram a resolução de coordenar os
anseios e esforços que vem sendo observados em vastas áreas das Forças
Armadas. Esse grande número de militares, com propósito de salvaguardar as
instituições democráticas, defender as tradições cristãs do nosso povo e fazer
respeitar os postulados fundamentais da Constituição livremente debatida,
estruturada e promulgada em 1946 pelos legítimos representantes do Povo
Brasileiro, decidiu agir para que possam ser evitadas ações e manifestações
parciais e isoladas, que só viriam favorecer a minoria ativa e atrevida que
procura agitar a nação em busca de uma oportunidade para a implantação de
um regime político de feição nitidamente comunista (...). 130
desencadeados durante a “Operação Limpeza”, bem como para as punições sofridas por militares, ver
Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 55-62. Sobre as perseguições nas Universidades,
podemos citar alguns trabalhos. Dentre eles estão o do físico Roberto Salmeron que relata o caso da
Universidade de Brasília (UnB), ver Roberto A. SALMERON, A Universidade Interrompida: Brasília
1964-1965, (1999); o artigo da Revista Civilização Brasileira que foi basicamente fundamentado em
artigos de jornais da época onde já se denunciavam as arbitrariedades cometidas nos dois primeiros anos
do regime militar, relatando vários casos de perseguições políticas nas Universidades, inclusive na
Petrobrás, ver O terrorismo Cultural, Revista Civilização Brasileira, nº 1, março de 1965 e a dissertação
de mestrado publicada no site do Grupo de Estudos sobre a Ditadura Militar (GEDM), de José E. F.
CLEMENTE, Ciência e Política Durante a Ditadura Militar: o caso da comunidade brasileira de físicos
(1964 – 1979), (2005), onde procurei, não de forma exaustiva, fazer uma espécie de “mapeamento das
perseguições políticas” sofridas pelos físicos durante a Ditadura Militar, em especial voltando uma
atenção maior para um estudo de caso, o do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia
(IFUFBA). Minha dissertação tratou, de maneira panorâmica, das perseguições aos físicos no Brasil,
incluindo o caso do CBPF, podendo ainda apresentar, seguramente, lacunas e ainda suscitar temas para
que sejam pesquisados, ver http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/textos.php, Acesso em 08 de abr. de 2012. Para
as relações entre os físicos brasileiros, em especial, do CBPF e os regimes políticos no Brasil, ver também
Olival FREIRE JÚNIOR, A relação dos físicos brasileiros com os regimes políticos entre 1949 e 1985.
In: Amós Troper; Antonio A. P. Videira, Cassio Leite Vieira. (Orgs.). Os 60 anos do CBPF e a gênese do
CNPq, p. 139-163. Ainda sobre as perseguições aos físicos na Universidade Federal da Bahia, ver
também, do mesmo autor desta tese, Perseguições, espionagem e resistência: o Instituto de Física da
Universidade Federal da Bahia durante a ditadura militar (1964 a 1979). Revista da SBHC, v. 4, nº 2, dez.
de 2006. Para um relato das torturas ocorridas no Brasil entre 1964 e 1965, ver Márcio Moreira ALVES,
Torturas e Torturados, (1966). Para o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado no BNDE em 1964, ver
Amílcar Figueira FERRARI, José Pelúcio Ferreira e a pós-graduação no Brasil, p. 40.
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Apesar do General Castelo Branco ser considerado um representante de setores
mais esclarecidos e intelectualizados dentro do Exército, pelo fato de ter pertencido às
fileiras da Escola Superior de Guerra, assim como os Generais Ernesto Geisel, Cordeiro
de Farias e Golbery do Couto e Silva, ele foi o líder do movimento militar que
desencadeou a “Operação Limpeza”, juntamente com outro grupo de oficiais mais
radicais, que também assumiriam postos importantes dentro do Regime Militar que se
instalou. Era a chamada “Linha Dura”, constituída de: “(...) capitães, majores, tenentescoronéis e coronéis que, com um discurso anticomunista e anticorrupção (...) ansiavam
por maiores prazos para completar os expurgos”.131 Este grupo de oficiais seria
responsável pelos períodos mais críticos no que diz respeito à repressão política e
eliminação de seus opositores.
Aproximadamente vinte e quatro horas depois que o Golpe se concretizou, já no
dia primeiro de abril, a “Linha Dura” do Exército viria à tona. O seu principal líder, o
General Atrhur da Costa e Silva assumiria o “Comando Supremo da Revolução”,
juntamente com o Vice-Almirante Augusto Hamann Rademaker Grunewald e o
Brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo. Autonomeando-se comandante do
“Exército Nacional”, o General Costa e Silva lideraria a onda de cassações políticas e
perseguições que se desencadearam no país após a promulgação do Ato Institucional de
09 de abril pelo “Comando Supremo da Revolução”.132 Entre os dias 10 e 14 de abril,
antes da posse de Castelo Branco, em 15 de março de 1964, o “Comando” emitiu nove
“Atos do Comando Supremo da Revolução”.133
Com a posse de Castelo Branco, em 15 de março de 1964, o General Costa e
Silva foi por ele indicado para o Ministério da Guerra e, em torno dele e de seu
Ministério, agregaram-se os militares mais radicais e exaltados, sedentos por levar
adiante a “Operação Limpeza”. Segundo Carlos Fico, este grupo de oficiais tinha duas
teses principais: a primeira delas era levar às últimas consequências a referida
“Operação”, e a segunda era a defesa do fechamento do Congresso Nacional. Estimava129
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se uma lista de cerca de 5.000 punições entre cassação de mandatos de parlamentares,
suspensão de direitos políticos e de expurgos no funcionalismo público civil e militar. 134
Ainda durante o primeiro semestre do mandato de Castelo Branco, o Regime
Militar organizou uma “rede de informações”, com a criação das chamadas
“comunidades de segurança e informação”, articuladas a partir da criação do Serviço
Nacional de Informações (SNI), em 13 de junho de 1964 que, por sua vez, ficaria a
cargo do autor do projeto, o General Golbery do Couto e Silva.
Além de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, Golbery foi um dos mais
importantes pensadores, se não o mais importante, como foi dito, da Doutrina de
Segurança Nacional “à brasileira” e um dos principais articuladores do Golpe Civil
Militar. Segundo ele, era necessário criar um órgão ou serviço de Segurança, adaptado à
Doutrina de Segurança Nacional. Quando comandava os IPES, chegou a reunir um
dossiê contendo cerca de 400.000 pessoas consideradas subversivas, o que,
possivelmente, possa ter alimentado seus “bancos de dados” durante a constituição do
SNI.135
As prisões, os expurgos, as cassações e as torturas promovidos pela “Operação
Limpeza”, teriam um prazo para se encerrarem, pois o primeiro Ato Institucional, em
seu Artigo 2º,136 estipulou o dia 31 de janeiro de 1966 como data limite para que os
militares realizassem eleições indiretas no Congresso Nacional. A Emenda
Constitucional nº 9, prolongaria um pouco mais o mandato de Castelo Branco até o dia
15 de março de 1967, quando então assumiu a Presidência da República, o General
Costa e Silva e com ele, os oficiais da “Linha Dura” sob os quais ele exercia
liderança. 137
O Marechal Arthur da Costa e Silva elegeu-se indiretamente por um Colégio
Eleitoral constituído pelo Congresso Nacional no dia 3 de outubro de 1966, conforme
previa o Ato Institucional nº 2, no entanto, só assumiria a partir do ano seguinte. Ao
assumir em março de 1967, apesar de ser um dos mais aguerridos líderes da ala mais
radical do exército, o Marechal Costa e Silva, segundo Maria Helena Moreira Alves:
134
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“(...) comprometia-se com uma política de liberalização que lentamente dissipasse as
tensões, chamando a oposição para dialogar com o governo”.138 Procurava ainda
executar esta política de liberalização controlada, conhecida também como “política de
alívio” que, por sua vez, envolvia uma interpretação liberal da Constituição repressiva
de 1967. Conforme a autora:

O governo estava pronto a oferecer concessões limitadas à oposição, em troca
de um apoio limitado de sua legitimação. (...) A liberalização de 1967-1968
manteve-se nos limites do Estado de Segurança Nacional, tal como foi
incorporado à Constituição de 1967. Os poderes atribuídos ao Executivo eram
suficientemente amplos para tornar desnecessária a aprovação do Congresso a
medidas adotadas pela nova equipe econômica. O governo efetivamente acenou
a membros do MDB com a possibilidade de negociação, dando a entender que
seria possível promover algumas modificações na Constituição. Mas,
simultaneamente ao início deste diálogo, a Polícia Militar e outros agentes do
Aparato Repressivo lutavam com manifestantes nas ruas das grandes cidades e
davam prosseguimento a ampla companha de buscas e detenções nos principais
Estados.139

A tentativa de “abrandar” a repressão política promovida pelo Estado conviveu,
desde a eleição indireta que levaria Costa e Silva à Presidência da República, com uma
gradativa e cada vez mais acirrada oposição ao Regime Militar. Desta forma:

A maturação do modelo econômico e a política repressiva dos governos pós-64
propiciaram uma aliança informal de vários setores da oposição, iniciada em
1967 e transmudada em movimento social de massas em 1968. Embora se
organizassem independentemente, os setores de oposição uniram-se nas grandes
manifestações e passeatas de protesto de 1967-1968. Três setores principais
adquiriram força e coordenação suficientes para afetar em profundidade as
estruturas políticas do país: o movimento estudantil, o dos trabalhadores e a
Frente Ampla. Estes diferentes setores da oposição manifestavam seus pontos
de vista em manifestações de rua, comícios e passeatas, assim como no
138
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Congresso Nacional, através de um grupo de deputados do MDB eleitos em
1966. Juntos, exerceram considerável pressão sobre o Estado, provocando um
conflito interno sobre duas políticas alternativas: maior liberalização das
diretrizes políticas, sociais e econômicas ou uma terceira e ainda mais ampla
investida repressiva.140

As grandes passeatas urbanas de estudantes e trabalhadores colocariam o
Regime em estado de alerta. O movimento estudantil ganharia mais fôlego ainda diante
do contexto de uso das forças policiais contra universidades e diante da demissão de
professores nas Universidades. Os estudantes universitários protestavam também contra
o que eles consideravam um retrocesso, o chamado acordo MEC/USAID.141
Alguns dos principais “braços civis do Golpe Militar” agora se voltavam contra
ele. Em setembro de 1967, dois dos ex-governadores que colaboraram com os militares
para a deposição de João Goulart, partiram ao encontro dele em Montevidéu, onde
encontrava-se exilado desde o Golpe, para organizar uma Frente Ampla contra o
Regime Militar. Foram eles o antigo governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto e o
ex-governador à época, do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Unidos no Uruguai e
ainda com o apoio e presença de Juscelino Kubitschek, que também estava com os seus
direitos políticos cassados, esses quatro líderes articularam um documento que lhes
serviria de base para o que foi denominado de Pacto de Montevidéu, no qual pediam a
redemocratização do país, a revogação da legislação autoritária e dentre outros pontos, a
imediata realização de eleições livres e diretas em todos os níveis de representação
política.142
As rebeliões estudantis se intensificariam após a morte do estudante Edson Luís
no Rio de Janeiro, em 28 de março de 1968, em decorrência do confronto de forças
policiais e a multidão que protestava contra o aumento do preço da comida e retirada
dos subsídios por parte do Governo ao Restaurante Calabouço. A morte do estudante
causou grande comoção popular e ascendeu ainda mais o barril de pólvora que estava
prestes a estourar. As passeatas tornavam-se gigantescas e assumiriam cada vez mais,
em todas as grandes capitais, um caráter de rebelião social. 143
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A partir de 13 de dezembro de 1968, com o acirramento das tensões políticas e
sociais, o Presidente Costa e Silva promulgou o Ato Institucional nº 5. Iniciava-se o
período de maior violência política e perseguições aos opositores do Regime. A
escalada das arbitrariedades teria o seu ápice a partir da eleição indireta do terceiro
General Presidente, Emílio Garrastazu Médici. Ao mesmo tempo, os militares
montariam, à partir desse contexto,

a maior rede de investimentos em ciência,

tecnologia e educação superior sistematizada no país.
O projeto do Regime Militar de elevar o país à condição de “Brasil Potência”
também atingiria seu ápice a partir da década de 1970, quando o país estava sob
comando do mesmo Presidente Médici, considerado um dos mais radicais Generais
Presidentes que governaram o país entre 1964 e 1985. No entanto, o período mais
marcante no que tange às arbitrariedades cometidas durante a Ditadura Militar
brasileira, não teria esta, como única história possível sobre o período.
A luta armada que se processou contra o Regime Militar após a promulgação do
AI-5, os exílios, aposentadorias compulsórias de professores, as prisões incomunicáveis
e a tortura, não seriam as únicas versões dos fatos. Não se trata aqui de enxergarmos o
“lado bom da Ditadura”,144 mas de compreender a complexidade de um período em que
o binômio da “Segurança e Desenvolvimento”, componentes bem brasileiros da
Doutrina de Segurança Nacional, nos apontam para algumas “lacunas historiográficas”
de um período marcado tanto pela violência política, como pelo forte apoio à ciência e à
tecnologia como medida de desenvolvimento econômico e social, em ambos os casos,
questões estratégicas do pondo de vista da “Segurança Nacional”.
Resta-nos compreender o porquê de tal ambiguidade que, aliás, coexistia desde o
início do regime, logo que os militares assumiram o poder com o Golpe de 1964. Se a
144
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violência política se intensificou a partir de 1968, esta data também foi o “divisor de
águas” para a política científica dos militares, articulada e ampliada de maneira inédita
no país. No entanto, se podemos afirmar que a “Operação Limpeza” inicia um processo
de expurgos e Inquéritos Policiais Militares por todo o país, os chamados (IPMs), 145 o
que se justificava, do pondo de vista dos militares, pelo controle da “Segurança
Interna”, ao mesmo tempo, podemos afirmar que se iniciava também, ainda durante o
Governo de Castelo Branco, uma política de desenvolvimento econômico e social,
pautada no avanço da ciência e da tecnologia. O que justificaria tais procedimentos?
Acredito que a resposta é o fato de que, “Segurança e Desenvolvimento”
andaram juntos durante todo o Regime Militar, por mais diversas que tenham sido as
tendências dos militares que governavam. Do primeiro Presidente militar, o General
Castelo Branco, que chegou a ser membro diretor e também fora diplomado pela Escola
Superior de Guerra (ESG), ironicamente chamada “Sorbone” brasileira, aos oficiais
mais radicais da chamada “Linha Dura”, como os Generais Presidentes Arthur Costa e
Silva e Emílio Garrastazzu Médici. A Segurança Nacional e a execução do binômio que
a compõe, seriam as diretrizes centrais do Estado entre 1964 e 1985, guiando inclusive,
os dois últimos Generais Presidentes do Regime: Ernesto Geisel e João Batista
Figueiredo, ambos oficiais que pertenceram aos quadros de diplomados da ESG. Os
militares assumiram, ao longo da Ditadura Militar, a própria “máquina estatal”,
garantido assim o projeto de uma “Modernização Conservadora” ou ainda “pelo alto”,
como defendia Juarez Távora.
Em nome da “Segurança Nacional”, o binômio segurança e desenvolvimento
seria o fio condutor do Regime Militar imposto por longos 21 anos, nos quais cinco
Generais Presidentes se revezariam no poder, instituindo a Ditadura Militar mais
duradoura da história republicana brasileira.
A ideologia da Doutrina de Segurança Nacional, já bem elaborada e adaptada à
realidade brasileira pelos oficiais da Escola Superior de Guerra, a pelo menos 15 anos,
desde a sua fundação em 1949, viria à tona através de alguns dos principais
articuladores do Golpe Militar de 1964. A começar pelo Chefe do Estado Maior do
Exército, Humberto de Alencar Castelo Branco, um ex-combatente na Segunda Guerra
145
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Mundial que, no início de abril de 1956, foi transferido da função de assistente da
Chefia do Estado Maior das Forças Armadas para o departamento de estudos da Escola
Superior de Guerra, passando a exercer importante influência na estruturação da
Doutrina de Segurança Nacional. 146
Além de Castelo Branco, outros três oficiais Generais contribuiriam para a
estruturação da DSN na Escola Superior de Guerra e, ao mesmo tempo, foram peças
chaves na estruturação do Golpe Militar que depôs João Goulart em 1964, são eles:
Cordeiro de Farias, Juarez Távora, e Golbery do Couto Silva, este último foi um dos
principais pensadores da Doutrina em solo brasileiro, possibilitando assim que a mesma
ganhasse a sua forma mais elaborada.147 A partir da moderna concepção estruturada
pela Escola Superior de Guerra, “Segurança e Desenvolvimento” tornavam-se, como já
foi mencionado, indissociáveis e interdependentes.148 O Regime Militar colocaria em
prática o que Golbery do Couto e Silva denominou de “grande estratégia ou estratégia
geral”, segundo ele:

Temos, assim, na cúpula da segurança nacional, uma estratégia, por muitos
denominada grande estratégia ou estratégia geral, arte de competência exclusiva
do governo e que coordena, dentro de um conceito estratégico fundamental,
todas as atividades políticas, econômicas, psicossociais e militares que visam
concorrentemente à consecução dos objetivos nos quais se consubstanciam as
aspirações nacionais de unidade, de segurança e de prosperidade crescente. A
essa estratégia se subordinam, pois, tanto a estratégia militar como a estratégia
econômica, a estratégia política e uma estratégia psicossocial, as quais se
diferenciam umas das outras pelos seus campos particulares de aplicação e
146
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duas principais obras de Golbery foram conjuntamente publicadas pela Editora UniverCidade, ver
Golbery do COUTO E SILVA, Geopolítica e Poder, p. VII-IX.
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pelos instrumentos de ação que lhes são próprios, embora nunca deixem de
atuar solidariamente, seja no tempo, seja no espaço (...).149

Desta forma, apesar da amplitude do conceito de Segurança Nacional, é
possível compreendermos que o Regime Militar pautava-se em tais estratégias gerais,
onde “Segurança e Desenvolvimento” poderiam ser estruturados e articulados a partir
desse conjunto de estratégias subordinadas, tais como as: econômicas, políticas, bem
como militares e psicossociais, que constituíam a estratégia maior das Forças Armadas
para a execução da política de segurança nacional que, no caso, após o Golpe de 1964,
caberia mais especialmente ao Exército brasileiro. Conforme o General Golbery:

(...) o conceito de segurança nacional, entendido, é claro, na sua mais ampla e
ativa acepção, permeado aos poucos o domínio todo da política estatal,
condicionando quando não promovendo ou determinando todo e qualquer
planejamento, seja de ordem econômica, seja de natureza social e política, para
não falar nos planos propriamente militares, tanto de guerra como de paz. 150

A condução do Estado pelos militares e a política de segurança nacional por eles
desenvolvida, deveriam estar presentes de forma determinante nas mais variadas ações,
planejamentos e estratégias desenvolvidas pelo Regime Militar que, por sua vez,
governariam sob a égide da Segurança e do Desenvolvimento. Para além da contenção
do temido avanço de “forças comunistas”, as Forças Armadas passariam a desenvolver
um “projeto de desenvolvimento” pautado na perspectiva de se atingir o que
denominavam de “Brasil Potência”.
Contudo, Segurança Nacional não se restringia “Segurança Interna”, o que
significou, naquele contexto de acirrada Guerra Fria, a “contenção do comunismo”. Da
mesma forma que não podemos restringir o conceito de Segurança Nacional às
perseguições desencadeadas ao longo do Regime Militar, pois este está diretamente
ligada ao conceito de desenvolvimento, não podemos considerar, por exemplo, os
149
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integrantes que compõe as Forças Armadas e nem mesmo os do Exército, como um
todo homogêneo.
Se tomarmos o oficialato do Exército brasileiro, podemos notar uma grande
diversidade de tendências políticas e ideológicas que o constitui. A percepção dessa
diversidade é importante para a compreensão da Ditadura Militar que se instalou no país
a partir de 1964 e seus desdobramentos até 1985.151 Da mesma forma, se observarmos o
Regime Militar sob a ótica da “Segurança Nacional e Desenvolvimento”, poderemos
compreender de maneira mais diversa e abrangente, algumas de suas principais nuances,
a saber: o papel desempenhado pelo Estado Militarizado como “gestor” de um “projeto
de desenvolvimento nacional” e a criação e gestão de seu aparato repressivo.
A partir de 1964, o Exército brasileiro passou a exercer o papel de idealizador,
condutor e executor das políticas do Estado. Guiados pelo conceito moderno de
“Segurança Nacional”, onde o binômio: “segurança e desenvolvimento” tornaram-se
peças essenciais para a condução da política econômica, bem como de sua política
científica. O projeto militar de um “Brasil Potência” passava, necessariamente, pela
articulação entre ciência, tecnologia e a educação superior. Promovia-se, portanto, o que
Francisco Carlos Teixeira da Silva denominou de “Modernização Autoritária”. 152
Da mesma forma que o Regime Militar estruturou sua “rede de segurança e
informação”, também mobilizou grandes recursos para a sua política científica,
colocando a ciência e a tecnologia a serviço do desenvolvimento econômico. Nesse
sentido, os esforços do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE),
atestam para tal mobilização do Governo Federal em relação à Ciência e à Tecnologia.
Em seu célebre trabalho acerca da formação da comunidade científica no Brasil, Simon
Schwartzman enfatiza que:
151
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Em 1964, o Banco criou um programa para o desenvolvimento
tecnológico, conhecido sob o nome de Fundo Nacional de Tecnologia,
que nos seus primeiros dez anos despendeu cerca de 100 milhões de
dólares para pesquisa e ensino, em nível de pós-graduação, nos ramos
de engenharia, ciências exatas e campos afins. 153

Segundo o autor, as raízes ideológicas desse programa podem nos remeter ao
cruzamento de duas tendências aparentemente antagônicas. Em primeiro lugar existia a
consciência da dependência econômica e tecnológica em relação aos países
desenvolvidos e da consequente necessidade de planejamento científico como forma de
superá-la. A outra tendência estaria relacionada às ambições nacionalistas do regime
militar que, segundo ele, se impunham a partir das décadas de 1960 e 1970. Nesse
sentido salienta que:

A convergência entre os intelectuais e cientistas de esquerda e os militares da
direita foi proporcionada pelo nacionalismo e pela crença compartida nos
poderes da ciência e da tecnologia. Não foi pacífica tal coexistência. Muitos
intelectuais perderam seus cargos acadêmicos e se viram forçados ao exílio. A
construção de novas instituições científicas e de pesquisas, bem como a
participação de cientistas talentosos que não se submetiam facilmente ao
autoritarismo militar, exigiam constantes e difíceis negociações com oficiais de
segurança, as quais eram realizadas, nem sempre com o êxito desejado, sob a
chancela do Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso (...).154

A esse respeito, acredito que o “binômio” da “Segurança Nacional e
desenvolvimento” seria a única “chave” para que possamos compreender tais relações
de conflito e da aparente contradição do Regime Militar em relação aos cientistas,
universidades e grupos de pesquisas, evidentemente não justificando tais perseguições,
153
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mas procurando compreender um “outro lado da moeda”, ou seja, os investimentos e a
estruturação da ciência e da tecnologia desencadeadas durante a Ditadura Militar.
Segundo Olival Freire Júnior, um dos poucos historiadores que tem se dedicado
a compreender essas ambiguidades decorrentes do Regime Militar brasileiro, no seu
caso, a atuação dos físicos no que tange à execução de suas agendas de pesquisas
durante a Ditadura Militar desencadeada no Brasil, entre 1964 e 1985:

Sobre esse período, ambíguo, nós formamos uma dupla memória, igualmente
ambígua. Essa memória dupla não dialoga uma com a outra. A memória dos
expurgos, cassações e prisões de lideranças científicas coexiste com referências
ao expressivo crescimento do financiamento público à pesquisa científica e
tecnológica, a criação de novas instituições e a estruturação de um sistema de
pós-graduação. A memória dessas duas facetas, entretanto, quase nunca as
integra como aspectos conflitantes de um mesmo processo histórico. No
entanto, a física brasileira que concluiu a década de 1980 é tanto fruto de uma
tendência como de outra”.155

Nesse sentido, para além dos expurgos, ainda há outra face dessa história a ser
contada. Uma face com a qual a historiografia especializada não dialoga muito bem. A
condução e o planejamento da política econômica durante o Regime Militar estava,
necessariamente, atrelada a uma política científica que desse suporte e sustentação ao
binômio da “Segurança Nacional e Desenvolvimento”. Vejamos como se deu esse
processo e de que forma os militares conduziram o Estado e o capitalismo nacional,
segundo acreditavam, rumo ao “Brasil Potência”.

2.1- A Política Científica Durante o Regime Militar: Ciência e Tecnologia
como medida de desenvolvimento econômico e social
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Dez anos antes do Golpe, em palestra proferida na Escola Superior de Guerra,
durante o ano de 1954, o General Juarez Távora já descrevia a natureza do binômio que
passaria a estruturar o conceito de Segurança Nacional, não só dentro da ESG, mas fora
dela e, especialmente, durante todo o período no qual perdurou o Regime Militar
brasileiro, instaurado a partir de 1964. Segundo ele:

Segurança Nacional é o grau relativo de garantia que, por meio de ações
políticas (internas e externas), econômicas e psicossociais (inclusive atividades
técno-científicas) e militares, um Estado proporciona à coletividade que
jurisdiciona, para a consecução e salvaguarda de seus Objetivos Nacionais, a
despeito dos Antagonismos existentes. 156

As duas “vertentes do binômio” passaram a ser as diretrizes na condução do
Estado durante o Ditadura Militar. Apesar de indissociáveis, a “Segurança” tratou de
cercear as críticas ao novo governo, prender suspeitos e opositores do Regime, enquanto
pelo lado do “Desenvolvimento”, os militares procuraram estimular a pesquisa
científica e a formação de cientistas, bem como a formação de profissionais
especializados: “(...) como elementos indispensáveis ao crescimento econômico e
criação de um Brasil, grande potência”.157
Em discurso proferido em 8 de agosto de 1964, o General Presidente Castelo
Branco enfatiza bem o que seria a política científica dos militares sob a ótica e diretriz
da Segurança Nacional e Desenvolvimento, segundo ele:

Seria mesmo um truísmo repetir-vos que, hoje, nenhum país consegue a
prosperidade sem os alicerces da ciência e da técnica. Isto é, se não contar com
um quadro de cientistas e técnicos capaz de atender às crescentes exigências do
progresso. Estabeleceu-se mesmo íntima relação entre a riqueza nacional e a
proporção de técnicos e cientistas existentes em qualquer coletividade.158
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Nesse sentido passaram, ainda no primeiro semestre de 1964, a conduzir e
estruturar uma política científica que se constituiria numa rede de investimentos que
envolveria a educação superior, a ciência e a tecnologia, como medidas para se obter o
desenvolvimento econômico e social. Para tal, procuraram fortalecer as agências de
pesquisas federais, tais como: a CAPES e o CNPq, objetivando dessa forma,
desencadear um processo de modernização e racionalização do Estado, tornando-o o
principal articulador das políticas publicas de desenvolvimento econômico e social.
Em 26 de maio de 1964, o Decreto n° 53.932 altera a denominação original da
Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior para
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que passa a
englobar a Comissão Supervisora do Plano dos Institutos (COSUPI) e o Programa de
Expansão do Ensino Tecnológico (PROTEC). Além disso, passa a estar subordinada
diretamente ao Ministro da Educação e Cultura (MEC) e tem sua estrutura interna
modificada, passando a ser orientada por um Conselho Deliberativo (CD).159
O CNPq também sofreu suas primeiras mudanças a partir da Lei nº 4.533, de 8 de
dezembro de 1964. Com a nova Lei, o CNPq tem seus horizontes ampliados em relação
à Lei que o criou, em 1951, que o restringia, principalmente, à energia nuclear e, é
claro, ao conceito de Segurança e Defesa Nacional.160 O CNPq deveria, a partir de
então, formular a política científica e tecnológica nacional, articulando-se com os
ministérios e demais órgãos do Governo Federal responsáveis pela estruturação da
ciência e tecnologia, Segundo Morel devia ainda:

(...) incentivar as pesquisas, visando ao aproveitamento das riquezas potenciais
do país, sobretudo as que podem contribuir para a economia, a saúde, o bem
estar; incentivar e auxiliar financeiramente a realização de pesquisas em
universidades ou institutos; colaborar, especialmente com o Conselho de
Segurança, e o Estado Maior das Forças Armadas, na formação de conceito
estratégico nacional nos aspectos que dependam da ciência e da tecnologia;
colaborar com as indústrias, fornecendo assistência científica e técnica.161

.
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A política de planejamento econômico, bem como de planificação da ciência e
da tecnologia, tiveram importantes personalidades civis que passariam a pensar e
estruturar os projetos implementados pelo Regime Militar. São eles José Pelúcio
Ferreira e João Paulo dos Reis Velloso. Esses dois economistas tornaram-se peças
essenciais para a gestão econômica e científica do Estado que se estruturava a partir de
1964, sob a ótica do binômio: “Segurança Nacional e Desenvolvimento”.
A política científica e tecnológica estruturada pelo Regime Militar ao longo de
21 anos, manteve-se ideologicamente centrada na lógica da “Segurança Nacional” de
Castelo Branco ao último dos Generais Presidentes, João Batista Figueiredo. Dessa
maneira, ciência, tecnologia e educação superior eram vistas pelos militares e na
essência de seu projeto desenvolvimentista, como condição estratégica para o
desenvolvimento econômico e social e para se elevar o Brasil à categoria de “Brasil
Potência”.

2.1.1- O Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC) do
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE)

Antes mesmo que o Golpe Civil Militar se efetivasse, um importante esforço do
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE) estava sendo feito no sentido de conduzir
projetos para o desenvolvimento nacional. Já desde a sua criação por Getúlio Vargas,
em 20 de junho de 1952, através da Lei nº 1.628, o BNDE recebeu a responsabilidade
de:

(...) promover a execução dos principais projetos de desenvolvimento do país –
começando pelos deixados pela Comissão Mista Brasil – Estados Unidos,
prosseguindo com os constitutivos da medula do Programa de Metas e por
numerosos outros, subsequentes, que o próprio desenvolvimento ia suscitando –
a incumbência de organizar o acesso à tecnologia universal de vanguarda, assim
como de aclimatá-la ao nosso solo nacional natural e sócio-econômico. 162

162

Amílcar Figueira FERRARI, José Pelúcio Ferreira e a pós-graduação no Brasil, p. 33. (o grifo é
meu).

67

Dessa forma, o BNDE teria a função de estruturar a economia nacional
promovendo o desenvolvimento a partir do acesso às novas tecnologias. A partir de
1953, passa a fazer parte do BNDE um economista que seria uma das peças
fundamentais na política científica, tecnológica e educacional estruturada pelos
militares durante o Regime Militar entre 1964 e 1985. Era o mineiro José Pelúcio
Ferreira.
Pelúcio inicia sua carreira no serviço público como funcionário no IBGE,
aprovado em concurso interno ao final de 1945. Lá permaneceu até 1949, quando
ingressou via concurso público, no Conselho Nacional de Economia (CNE). Cursou
Economia entre 1948 e 1952, na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do
Distrito Federal e, nesse mesmo ano, ingressa como Oficial Administrativo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).163
Ainda em 1953, fora requisitado por Celso Furtado para trabalhar no Grupo
Misto BNDE- Cepal, colaborando como calculista na estruturação do Programa de
Reaparelhamento Econômico de Getúlio Vargas. Logo que foi chamado por Furtado,
ele pediu demissão do IBGE e ingressou no BNDE, onde permaneceu até 1954. Nesta
data, Pelúcio foi selecionado para estudar no exterior com uma bolsa fornecida pelo
chamado “Ponto Quatro”. Foi estudar Administração Pública na Faculdade de Ciências
Sociais da Universidade de Porto Rico, tendo concluído em 1955. No ano seguinte,
ingressou no BNDE após ser aprovado no primeiro concurso para economista que o
Banco realizou.164
Após cinco anos de trabalho, desde a fundação do BNDE, as equipes de
trabalhos que o compunham concluíram, através de um balanço de resultados, que os
principais entraves que prejudicavam o desenvolvimento da economia nacional eram a
carência de pessoal técnico qualificado para atuar nas crescentes demandas do
capitalismo industrial, bem como a incipiente tecnologia nacional, pois esta não se
desenvolvia de maneira satisfatória como se esperava, devido à deficiência na formação
de pesquisadores, necessários para o desenvolvimento da economia brasileira. 165
Segundo Amilcar Ferrari:
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O sistema de ensino técnico então vigente, médio e superior, diante de um tal
quadro, não se mostrava capaz de alterar as condições estabelecidas, dado que
não dispunha de estrutura institucional expedita e compatível com a dimensão
do problema, nem tampouco recursos financeiros das dimensões requeridas para
impulsionar o desenvolvimento técnico-científico do país.166

Constatados os problemas e diante da impossibilidade de resolvê-los a curto
prazo, o BNDE instituiu em 14 de agosto de 1958, através da Resolução nº 46, a
denominada “Cota de Educação e Treinamento Técnico”. Tal medida deveria funcionar
como instrumento experimental no campo do fomento ao desenvolvimento técnicocientífico. Através das referidas “Cotas”, as empresas assistidas financeiramente pelo
BNDE poderiam, caso quisessem, aplicar recursos na formação de pessoal e, neste caso,
receberiam um empréstimo adicional de até 3% do montante financiado pelo Banco,
para a realização de seus projetos. No entanto, apesar das possibilidades de
aprimoramento técnico oferecido pelo BNDE, apenas três empresas efetuaram saques
referentes a “Cota de Educação e Treinamento Técnico”.167
Depois de mais cinco anos, precisamente em agosto de 1963, mais uma vez a
equipe do BNDE chegou à conclusão de que o problema persistia e, por esta razão, a
administração superior do Banco recomendou ao Departamento Econômico o estudo de
um sistema alternativo que procurasse solucionar tais questões. Jayme Magrassi de Sá,
Chefe do Departamento Econômico na ocasião, incumbiu o seu principal assessor na
época, o economista José Pelúcio Ferreira. 168
Foi nessa ocasião que Pelúcio produziu um memorando de 34 páginas
analisando os principais problemas que impossibilitaram o funcionamento das Cotas de
Educação e Treinamento Técnico, instituída pela Resolução 46/58. O Memo – DES nº
15/64, de 04 de março de 1964, discorria sobre os fracos resultados e apontava possíveis
soluções. A principal delas é a de que o setor produtivo deveria continuar recebendo
cada vez mais o apoio científico e tecnológico e ainda reforça a importância do BNDE
nesse processo de fomento à pesquisa. Conforme o memorando:
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(...) a progressiva complexidade do parque industrial brasileiro exige mão de
obra de qualificação cada vez mais apurada, do mesmo modo que a sua
expansão, em ritmo acelerado, depende, crescentemente, de apoio científico e
tecnológico. Se não se dispensar a esses dois setores um tratamento satisfatório,
os investimentos do BNDE nos ramos fundamentais da economia terão, por
certo, diminuída a sua eficiência (...)
A necessidade e utilidade da intervenção do BNDE na formação de pessoal e no
desenvolvimento científico e tecnológico, é hoje mais transparente que há cinco
anos. Esta compreensão não é apenas fruto do reconhecimento universal do que
constitui, presentemente, dois postulados da teoria do desenvolvimento
econômico:
1º que a industrialização é o caminho aberto às economias subdesenvolvidas
para obterem para os seus povos, padrões de vida mais condizentes com a
dignidade do ser humano, e
2º que a expansão do setor industrial, vencidas as etapas iniciais de crescimento,
terá o seu ritmo condicionado à qualificação da força de trabalho e ao
fortalecimento da base científica e tecnológica do país. 169

Ao final do documento, Pelúcio propõe a estruturação de um Fundo de
Desenvolvimento Técnico-Científico, que deveria ser administrado pelo próprio BNDE.
Logo que os militares tomaram o poder, em 31 de março de 1964, mesmo o BNDE
tendo sofrido um Inquérito Policial Militar, pois tratava-se de uma instituição de cunho
nacionalista e de uma herança direta de Getúlio Vargas, não houve maiores
consequências administrativas, nem sequer prisões. Após os depoimentos prestados a
um Coronel do Exército, todos foram liberados. 170
O memorando de Pelúcio ainda seria aceito integralmente pelos militares e
escalões superiores, que revogaram a Resolução 46/58 e aprovaram uma nova, a
Resolução146/64, de 29 de maio de 1964, que criava o Fundo de Desenvolvimento
Técnico-Científico (Funtec). Segundo a nova Resolução:

I 40% serão destinados à manutenção de cursos de pós-graduação para a
formação de Mestres em Ciências e Doutores em Ciências nos seguintes
169
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campos: Física; Química e Engenharia Química; Engenharia Metalúrgica;
Engenharia Mecânica e Engenharia de Eletricidade.
II 60% serão destinados às pesquisas técnico-científicas, entendendo-se como
tais os programas, projetos piloto e experimentações técnico-científicas no
campo das indústrias básicas.171

A partir de então, criavam-se as bases para a estruturação da pós-graduação, que
por sua vez seria aprovada pelo Conselho Federal de Educação (CFE), em dezembro de
do ano seguinte, através do Parecer nº 977, referente à “Definição dos cursos de pósgraduação” de autoria do Conselheiro Newton Lins Buarque Sucupira, o também
chamado, “Parecer Sucupira”.172
É interessante notar que, o parecer de Pelúcio, emitido no memorando, se
respaldava não só nos conhecimentos técnicos de que ele dispunha como economista,
mas também nos conhecimentos de vários pesquisadores e professores que se
dispuseram a colaborar. Dentre eles estavam: o Físico José Leite Lopes, Diretor do
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) até 1964; Alberto Luiz Galvão Coimbra,
Diretor do Instituto de Química da Universidade do Brasil e catedrático da Escola
Nacional de Química e o General Luiz Neves, Diretor do Instituto Militar de
Engenharia (IME).173
Após dois anos de existência, o Fundo ainda passaria por importantes alterações.
Através da Resolução nº226/66, Pelúcio se reuniu com professores de diferentes áreas e
propôs duas importantes modificações:

A primeira, igualou, em 50% para cada, as parcelas destinadas à Pesquisa
Tecnológica, que era de 60%, e aos Programas de Mestrado e Doutorado, que
era de 40%.
A segunda, abriu bastante o leque de áreas do conhecimento em que os
programas de pós-graduação poderiam ser financiados, passando a enquadrar:
a)

ciências básicas: Matemática, Física e Química;
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b)

ciências

aplicadas:

Engenharias

Agronômica,

Civil,

Química,

Metalúrgica e Ciências dos Materiais, Mecânica, de Eletricidade e Eletrônica e
Geologia;
c)

ciências sociais: Economia, Estatística e Administração;

d)

ciências biológicas: Medicina Veterinária.174

Estrategicamente, a nova Resolução potencializava os programas de pósgraduação, ampliando o financiamento para os cursos de Mestrado e Doutorado, bem
como possibilitou uma grande diversificação de áreas imprescindíveis para o
desenvolvimento econômico e social que teria, na formação científica e na formação de
especialistas, a sua principal alavanca.
A proposta de Pelúcio de criação de um Fundo de Desenvolvimento TécnicoCientífico, bem como de sua ampliação, foi absorvida pelos militares desde o início da
gestão de Castelo Brando, pois estava em perfeita consonância com a lógica da
“Segurança Nacional e Desenvolvimento”. Por esta razão, José Pelúcio se tornaria, ao
longo da década de 1970, um dos mais importantes articuladores da política científica e
tecnológica do Regime Militar.
Da mesma forma que, durante o primeiro semestre, os militares já montavam as
estruturas de repressão política que, segundo Carlos Fico, teriam um processo de:
“evolução” e “involução” numa “aparente ciclotimia” que: “(...) correspondeu à
montagem, ao apogeu e à decadência de um complexo e poderoso sistema nacional de
informação”,175 no mesmo período também, já se iniciavam as medidas que levariam à
montagem de uma “complexa rede de investimentos em ciência, tecnologia e educação
superior”.
Se por um lado boa parte da historiografia especializada considera o período que
vai de 1968 a 1974 como sendo o auge da repressão política e não sem razão,
desconsidera, em sua grande maioria, o fato de que, também durante este mesmo
174

Amílcar Figueira FERRARI, José Pelúcio Ferreira e a pós-graduação no Brasil, p. 45.
Carlos FICO, Como Eles Agiam. Os subterrâneos da Ditadura Militar: espionagem e polícia política,
p. 18. O termo “Ciclotimia”, empregado por Carlos Fico em sua obra: “Como Eles Agiam. Os
subterrâneos da Ditadura Militar: espionagem e polícia política” advêm da Psiquiatria. Segundo a
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), significa: “(...) uma espécie de transtorno bipolar do humor
mais leve e crônico”. Em sua obra refere-se à alternância da repressão política e à “montagem” e
“desmontagem” do aparato repressivo, em decorrência da alternância política entre os militares ligados à
ESG, considerados mais moderados e os oficiais ligados ao grupo mais radical da “Linha Dura”. Para a
montagem do Sistema Nacional de Informação, ver Ana LAGOA, SNI: como nasceu, como funciona, p.
19. Ver também, Lucas FIGUEIREDO, Ministério do Silêncio, p. 121-147.
175

72

contexto, o país estrutura uma poderosa rede de investimentos em ciência e tecnologia.
Era o chamado “O Grande Salto à Frente”, como salientou Simon Schwartzman em sua
obra: “Um Espaço para a Ciência: A Formação da Comunidade Científica no
Brasil”.176
A esse respeito, não poderia deixar de considerar dois aspectos que julgo
importantes sobre a Doutrina de Segurança Nacional e o binômio que a compõe, na qual
“Segurança e Desenvolvimento” seriam o eixo norteador que demarcariam e
conduziriam as ações e a política dos militares que governaram o país entre 1964 e
1985.
Um deles foi o fato de que a repressão política sofreu, ao longo do Regime
Militar, como salienta Carlos Fico, variações de intensidade,177 ao passo que a política
científica desencadeada pelos militares, movidos também pela convicção na ciência e na
tecnologia como agentes de desenvolvimento econômico e social, não sofreu as mesmas
variações de intensidade, mas sim um gradativo aumento.
Podemos notar este desenvolvimento gradativo da política científica quando
observarmos a sua progressão e continuidade, desde o início do Governo de Castelo
Branco, passando pela implantação da Reforma Universitária de 1968, até a criação, no
ano seguinte, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT) e a sua posterior administração pela FINEP, a partir de 1971, quando então se
deu, de maneira mais visível, a institucionalização das atividades de pesquisas
científicas no Brasil. 178
O outro aspecto relevante foi o fato de que a prioridade no estímulo à ciência e à
tecnologia foi comum às políticas científicas de Estado, desencadeadas pelos militares
ao longo do Regime, tanto entre os militares considerados mais “moderados” e ligados à
Escola Superior de Guerra, como entre os militares da chamada linha dura, responsáveis
pelos períodos mais intensos de violência política. A política de Segurança Nacional e
Desenvolvimento seria elo comum entre eles.
Se a política científica dos militares atingiria o seu auge na década de 1970, a
sua montagem e gestação iniciaram-se a partir do Governo de Castelo Branco, ainda
durante o primeiro semestre de 1964, desenvolvendo-se ao longo daquele ano e
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intensificando-se nos anos seguintes. O FUNTEC é um dos exemplos disso. Desde a sua
fundação e execução nos primórdios do Regime Militar, até o seu último projeto
financiado em dezembro de 1976,179 o Fundo exerceu uma importante atuação no
financiamento de cursos de pós-graduação, principalmente nas áreas de engenharia e
ciências exatas, bem como no aparelhamento de universidades. 180
A partir de dezembro de 1969, José Pelúcio Ferreira foi cedido pelo BNDE para
o Ministério do Planejamento, onde foi o responsável por operacionalizar o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico-Tecnológico (FNDCT) que, em 1971, viria a
coordenar, sob a presidência da FINEP, a sua Secretaria Executiva. 181

2.1.2- A Reforma Universitária de 1968: Do “Parecer Sucupira” à Lei da
Reforma e o Sistema Nacional de Pós-Graduação

A Reforma Universitária e a consequente necessidade de reformular a educação
com o objetivo de se chegar a um modelo que pudesse atender às grandes
transformações sociais decorrentes do avanço da industrialização foi um dos temas que
vinham sendo debatidos pela sociedade mesmo antes do Golpe Civil Militar, ao longo
da década de 1950, e no decorrer da década de 1960.182
A demanda pelo acesso a educação pública de boa qualidade vinha ocupando
universidades, intelectuais e cientistas, a exemplo de José Leite Lopes. Segundo
Bárbara Freitag, a Reforma Universitária empreendida pelos militares em 1968, tem
suas raízes no “Plano Diretor da Universidade de Brasília”, apresentados em 1962 por
Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Para ela, esta versão experimental da UnB, sofreria
ainda várias alterações antes de se chegar ao modelo desencadeado a partir de 1968,
durante o Governo de Costa e Silva. 183 Vejamos como se deu esse processo.
Assim como o nome de José Pelúcio Ferreira não pode ser esquecido ao se falar
de pós-graduação no Brasil, outro personagem central para o tema foi o advogado e
filósofo Newton Lins Buarque Sucupira. Em decorrência da aprovação da primeira Lei
de Diretrizes e Bases em 1961, foi criado no ano seguinte o Conselho Federal de
179

Amílcar Figueira FERRARI, José Pelúcio Ferreira e a pós-graduação no Brasil, p. 61.
Regina Lúcia de Moraes MOREL, Ciência e Estado: a política científica no Brasil, p. 53.
181
Amílcar Figueira FERRARI, José Pelúcio Ferreira e a pós-graduação no Brasil, p. 55
182
Helena BOMENY. Newton Sucupira e os rumos da educação superior, p. 57-58.
180

74

Educação. Na ocasião, Anísio Teixeira indicou Newton Sucupira para que ingressasse
no Conselho, e ele aceitou, permanecendo como Conselheiro até 1978.184
Newton Sucupira doutorou-se em educação e chegou a ser secretário-geral da
CAPES. Conviveu com Anísio Teixeira desde a segunda metade da década de 1950, o
que exerceria uma amizade duradoura e uma profunda influência em sua vida
profissional. Dedicou-se a pensar a universidade e o Ensino Superior ao longo de sua
vida e defendia um projeto de universidade que fosse comprometido com a formação de
profissionais que pudessem contribuir para o desenvolvimento nacional através da
pesquisa e que fossem igualmente preparados para a o exercício do magistério. 185
Sucupira defendia que somente os investimentos conjuntos no ensino
fundamental e superior poderiam alavancar o desenvolvimento nacional, no entanto,
acreditava que a estruturação do ensino superior era o ponto de partida para se resolver
os problemas dos demais níveis de educação. Em depoimento a Helena Bomeny, para o
projeto da CAPES sobre a pós-graduação no Brasil, ele reafirmou as suas convicções
sobre a importância da universidade para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia:

(...) Estava convencido de que se o primeiro esforço de uma política brasileira
de educação era, (...) a erradicação do analfabetismo e a universalização da
escola fundamental, não se poderia negligenciar o imperativo de construir uma
universidade capaz de assegurar o desenvolvimento científico, tecnológico e
cultural compatível com as necessidades do país. Sabemos todos que países
científica e tecnologicamente pobres são países inevitavelmente dependentes e
dominados. Estes dois passos têm que ser dados conjuntamente. Seria uma
falácia ruinosa ordenar cronologicamente estes dois momentos de uma política
nacional de educação, pretendendo resolver primeiramente a universalização do
ensino fundamental para, em seguida, tratar do problema do ensino superior.186

Para ele, a reforma do ensino superior era a condição indispensável para se
reformar de maneira exitosa o ensino fundamental que o precede: “Está, portanto, no
investimento continuado no ensino superior a chave para a melhoria e a extensão de
183
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uma educação básica de qualidade ao conjunto da população em idade escolar”.187
Nesse sentido, Sucupira tornou-se um observador dos vários modelos de universidade
existentes no Brasil e no exterior, com o intuito de contribuir com o Conselho Federal
de Educação e para a formulação de políticas públicas em educação, uma das principais
atribuições do Conselho.
Mesmo antes de ser nomeado Conselheiro, ele já vislumbrava alguns dos
problemas que, segundo ele, prejudicavam o desenvolvimento das universidades
brasileiras, bem como já visualizava modelos que pudessem ser adotados como
exemplos a serem seguidos. No final da década de 1950, Newton Sucupira foi indicado
por Anísio Teixeira, que na época ocupava o cargo de Direção na CAPES, para viajar
para os Estados Unidos juntamente com outros profissionais de educação, para que
observassem como funcionava a estrutura do ensino secundário daquele país, com o
objetivo de que pudessem trazer algumas experiências para a educação no Brasil. 188
Alguns dos modelos e convicções de Sucupira viriam dessas observações e
influenciariam os rumos da Reforma Universitária realizada no Brasil pelos militares a
partir de 1968 e da qual ele faria parte. Ainda conforme seu depoimento a Helena
Bomeny, Sucupira relembraria os problemas e os modelos que passaria a seguir:

(...) o estudo da história das universidades, dos problemas que forçavam a
mutação da (...) instituição em nosso tempo, estágio de um semestre em
universidade americana, tudo me fazia ver que a universidade brasileira estava
ainda por se fazer, que não poderíamos chamar de universidade, no rigor dos
termos,

o aglomerado de faculdades profissionais,

mais

ou menos

independentes, ligadas pelos laços administrativo e financeiro de uma Reitoria.
Estávamos no fim da década de 1950 e empolguei-me pelo movimento nascente
da reforma universitária. O projeto da Universidade de Brasília fascinava-me e
nele via a fonte de inspiração de uma profunda reforma das estruturas e do
funcionamento

da

universidade

brasileira.

Daí

minha

paixão

pela

universidade. 189
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No que diz respeito aos problemas, o depoimento de Newton Sucupira chama a
atenção para o isolamento das várias escolas de ensino superior que, muitas vezes, e até
em sua maioria, compunham algumas das mais tradicionais universidades brasileiras,
problema que a Reforma de 1968 procurou resolver com a criação dos Institutos e
Departamentos. Já com relação aos modelos que influenciariam esse “pensador da
educação brasileira”, podemos notar a importância do modelo norte-americano para a
estruturação de nossas universidades, bem como do modelo de pós-graduação que seria
implementado no Brasil a partir do Golpe Militar de 1964, e que convergiriam para a
“Reforma Universitária de 1968”.
O fascínio exercido pelo modelo norte-americano de universidade, diga-se de
passagem, um dos mais poderosos e cobiçados do planeta desde o final da Segunda
Guerra Mundial, sobre toda uma geração de intelectuais brasileiros, a exemplo de
Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, é anterior ao acordo MEC-USAID, firmado pelo
Regime Militar em 1965. Mesmo entre os militares brasileiros a inspiração em modelos
e instituições norte-americanas já era recorrente, vide, por exemplo, o assessoramento
para a estruturação da Escola Superior de Guerra em 1949. 190
Tal fascínio pelo modelo norte-americano de “organização universitária” pode
ser bem sintetizado no principal projeto de universidade brasileira, seguido pelos
militares após o Golpe, a saber: “O Plano Orientador da Universidade de Brasília”,
basicamente estruturado por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro e que seria uma das mais
importantes bases para a Reforma Universitária.
Nas palavras do próprio Newton Sucupira, o: “(...) projeto da Universidade de
Brasília”, seria “(...) a inspiração mais fecunda do Projeto da Reforma de 1968”. Segundo ele,
“(...) não fosse pela UnB, nem o Parecer nº 977/1965 nem a Reforma de 68 seriam desenhados
como foram” e ainda acrescenta que: “(...) no que diz respeito à estrutura da universidade, nós
nos inspiramos exatamente no que foi a Universidade de Brasília”.191
Em 23 de junho de 1965, foi firmado um primeiro acordo entre o MEC, representado
pelo Ministro Flavio Suplicy de Lacerda, Ministro da Educação e Cultura (MEC) e a United
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States Agency for International Development, representada pelo seu diretor, Stuart Van Dyke.
Foi determinada uma equipe mista, contendo cinco membros de cada país, cuja função seria:

a)

fazer uma análise em profundidade da situação desse nível de ensino no
país e determinar o que constituiria um sistema de ensino superior ideal
para o Brasil; b) estabelecer confrontos entre as características ideais e
as necessidades constatadas; c) apresentar, de modo a chegar a um
plano de longo alcance para o desenvolvimento, medidas necessárias à
execução do plano, mediante reformas consideradas necessárias ao
sistema; e d) finalmente, desenvolver todo um esforço de planejamento,
a fim de garantir um equilíbrio essencial entre análise e ação.192

Os primeiros impactos já puderam ser sentidos na elaboração do chamado
“Parecer Sucupira”, o Parecer 977/65, de 3 de dezembro de 1965. O Conselho Federal
de Educação aprovou o tão esperado Parecer nº 977, contendo a “Definição dos cursos
de Pós-Graduação”, de autoria do Conselheiro Newton Sucupira que, na ocasião,
legitimou o termo que hoje nós conhecemos com stricto sensu.193
Em linhas gerais, o parecer trazia a estrutura organizacional da universidade
norte-americana, especialmente da pós-graduação, elemento já bem presente no “Plano
Orientador da Universidade de Brasília” elaborado por Darcy e Anísio Teixeira, e serviu
de base para a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que institui normas para o
funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, dentre as quais,
podemos citar:

A lei da reforma do ensino superior se baseia no modelo universitário norteamericano. Estrutura o ensino em básico e profissional com dois níveis de pósgraduação – mestrado e doutorado –(Art. 17, b); adota o sistema de créditos, ou
seja, de matrícula por matéria e propõe a avaliação em vez de notas por
menções. Estas como outras inovações já introduzidas no modelo de Anísio
Teixeira e Darcy Ribeiro para a Universidade de Brasília – dissolução da
cátedra (Art. 33 § 1º) e departamentos (Art. 11, b), implementação de cursos de
192
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pequena duração (Art. 23, § 1º), adoção de formas jurídicas (Art. 4) – são agora
generalizadas para todas as universidades brasileiras. Mantêm-se a unidade de
ensino e pesquisa (Art. 2) e a obrigatoriedade de frequência do ensino para
professores e alunos (Art. 29).
Introduz-se para professores o regime de tempo integral e dedicação exclusiva
(Art. 34). Assegura-se formalmente aos estudantes participação nos grêmios
universitários e a constituição de diretórios de estudantes (Art. 38 § 1 a 3).
Introduz-se o vestibular unificado e classificatório (Art. 21). Cria-se a
instituição do monitor (Art. 41).194

A síntese feita por Barbara Freitag elucida bem o teor da “Lei de Reforma”. A
“Reforma” foi feita, evidentemente em bases autoritárias, no entanto, contemplando
algumas reivindicações antigas tais como o “Regime de Dedicação Exclusiva” e o fim
da “Cátedra” nas universidades brasileiras, além de se constituir no processo de
federalização das universidades brasileiras. 195 Alguns dos personagens que contribuíram
para as discussões de um novo modelo para as universidades brasileiras no início da
década, já haviam sido expurgados pelo Regime Militar, a exemplo de Anísio Teixeira e
Darcy Ribeiro. No entanto alguns de seus ideais permaneceram. Apesar de ter sido feita
“de cima para baixo”, sem uma discussão envolvendo a comunidade acadêmica, 196 a
Reforma reestrutura as universidades brasileiras aos moldes da Segurança Nacional e
Desenvolvimento. Segundo Yolanda Lobo, em sua tese de doutoramento:

Antes de 1964, ainda com Anísio Teixeira, era a educação o problema de
formação nacional. Depois de 1964, a prioridade foi para a “Segurança
Nacional”. Nessa perspectiva, as prioridades educacionais são determinadas em
função daquelas que asseguram a concretização da doutrina de modernização.
Daí a ênfase na organização de um sistema nacional de pós-graduação, dentro
de uma política de “renovação pedagógica” da educação brasileira, conforme
194
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expressão de um de seus principais mentores, o professor Newton Sucupira. A
expressão “renovação pedagógica” substituía a expressão “reconstrução
educacional”, própria do período anisiano (sic!).197

Os ideais de educação de Newton Sucupira eram condizentes com o projeto
nacional de educação estruturado pelo Regime Militar. A estruturação da pós-graduação
no Brasil, a partir de 1964 e, especialmente a partir da “Reforma Universitária de 1968”,
não foi obra de uma única pessoa, nem tampouco fugiu às diretrizes mestras do
“binômio” que nortearam o Regime Militar, ou seja, a lógica da: “Segurança Nacional e
Desenvolvimento”.
O Regime Militar promoveu, portanto, através da “Reforma Universitária”, a
reformulação do sistema universitário brasileiro. Iniciada ainda durante o Governo de
Castelo Branco e levada a efeito pelo General Costa e Silva, a Reforma atingiria seu
ápice com a criação do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) em 30 de julho de
1975, já durante o Governo do General Ernesto Geisel, onde se propunha: “(...) a
institucionalização da pós-graduação, a elevação dos padrões de desempenho dos
cursos e o planejamento de sua extensão”.198
A este propósito, na solenidade de implementação do PNPG Ney Braga,
Ministro da Educação e Cultura na ocasião afirmava que: “(...) o ensino de pósgraduação é mais diretamente responsável pela formação dos recursos humanos
reclamados pelo processo de desenvolvimento social e econômico do país. Declarava
ainda, no que diz respeito ao PNPG que:

(...) o Plano não poderia ignorar que o elevado estágio a que já atingiram, de um
lado, o sistema econômico e, de outro, as atividades culturais do país, esta a
exigir profissionais intelectuais de alta qualificação a serem obtidos em cursos
de pós-graduação.199
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Dessa maneira o Governo Federal, através da nova legislação que estruturou a
Reforma Universitária a partir de 1968, abriu o caminho para uma profunda
reordenação no sistema de educação superior. Criaram-se condições orçamentárias e
institucionais que possibilitaram às universidades a contratação de professores em
tempo integral, para que os mesmos atuassem nos novos cursos de pós-graduação e
pesquisas que passaram a surgir a partir de então.200
Aliado à estruturação da pós-graduação, foram criadas novas fontes de
financiamentos através das novas agências de planejamento econômico no campo da
ciência e da tecnologia que surgiam ao final da década de 1960 e ao longo da década de
1970. Schwartzman ainda chamaria a atenção para um aspecto inusitado na História do
Brasil no que tange aos investimentos em ciência e tecnologia: “De uma hora para
outra, e durante vários anos, o montante de dinheiro disponível para ciência e
tecnologia excedia em muito a capacidade de gastá-lo”.201 Os resultados seriam
surpreendentes:

Em 1970, existiam nas universidades brasileiras cerca de 57 programas de
doutorado; em 1985, havia mais de 300, com cerca de outros 800 para a
formação em nível de mestrado. Cerca de 90% desses cursos funcionavam em
universidades públicas. Combinados, os dois níveis estavam graduando cerca de
5 mil estudantes a cada ano. Segundo o consenso geral, o Brasil começara a
construir uma comunidade significativa.202

Era de fato e de direito, uma “nova era” para a educação superior, especialmente
para a pós-graduação e para o fomento à ciência e à tecnologia em nosso país. O
binômio da Segurança Nacional e Desenvolvimento era a engrenagem que
movimentava o país, rumo ao que o Regime Militar considerava a condição básica para
se alcançar o status de “Brasil Potência”.
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2.1.3- Ipea, Planejamento e “Modernização Autoritária”: sob a lógica
do binômio “Segurança e desenvolvimento”

A “montagem de instituições para o planejamento” durante o Regime Militar
contou ainda com outro importante personagem civil que viria a ocupar funções e
cargos de relevo ao longo desse período. Era o economista João Paulo dos Reis Velloso.
Reis Velloso começou sua carreira como funcionário público no Banco do Brasil
em São Paulo, onde ingressou através de concurso, em outubro de 1955. Dois anos
depois inicia o curso de economia na Fundação Álvaro Penteado. Transferido para o
Rio de janeiro em 1958, assume a função de assessor da presidência do Banco do Brasil
e continua seu curso de economia na Universidade do Estado da Guanabara (UEG),
onde veio a se formar, em 1960. Nesse mesmo ano foi transferido novamente para o
gabinete do Banco do Brasil, em Brasília.
Após a posse de Jânio Quadros e João Goulart, em 1961, Reis Velloso deixa
Brasília e retorna para o Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, onde realiza dois cursos de
Pós Graduação em Economia. O primeiro no Conselho Nacional de Economia, e o
segundo, já em 1962, no Centro de Aperfeiçoamento de Economia (CAE), da Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Em setembro do mesmo ano foi para a Universidade de Yale,
em New Haven, nos Estados Unidos, onde obtêm o título de mestre em economia.203
Ao retornar para o Brasil, em maio de 1964, Reis Velloso é convidado por
Roberto Campos, Ministro do Planejamento e Coordenação Econômica, empossado
pelo Presidente Castelo Branco, para organizar e presidir o Escritório de Pesquisa
Econômica Aplicada (Epea), vinculado, a princípio, ao Conselho Consultivo de
Planejamento, órgão de assessoramento superior do Governo Federal.204 O objetivo
proposto pelos militares através do Ministério do Planejamento e Coordenação
Econômica era a formulação e estruturação de uma política de planejamento.
Como órgão consultivo ligado ao Ministério, o Epea teria o seu primeiro desafio.
Com vistas a prestar assessoramento direto ao Governo Federal, desenvolveu e
influenciou uma série de ações importantes para o planejamento econômico e
planificação da ciência e tecnologia. A primeira ação de planejamento econômico foi a
revisão do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), que abrangeu o período de
203
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1964 a 1968.205 Através do PAEG, sob a orientação do Epea, o governo de Castelo
Branco formulou e executou uma política econômica planificada, procurando obter a
estabilização econômica e o desenvolvimento. Seus objetivos centrais eram:

a) Acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do País, interrompido no
biênio 1962-1963;
b) Conter, progressivamente, o processo inflacionário durante 1964 e 1965,
objetivando em razoável equilíbrio dos preços a partir de 1966;
c) Atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais, e as tensões criadas
pelos desequilíbrios sociais, mediante a melhoria das condições de vida;
d) Assegurar, pela política de investimentos, oportunidades de emprego
produtivo à mão de obra que continuamente aflui ao mercado de trabalho;
e) Corrigir a tendência a déficits descontrolados da balança de pagamentos,
que ameaçam a continuidade do progresso do desenvolvimento econômico,
(...).206

Segundo Schwartzman, o liberalismo econômico foi sendo acompanhado por
uma tendência à expansão e ao fortalecimento do setor público, bem como do próprio
Estado. As políticas econômicas implementadas pelos militares foram essencialmente
liberais e mantiveram um receituário ortodoxo que ao longo daqueles anos obtiveram
êxitos, tais como: o controle da inflação, o aumento do volume de arrecadações fiscais,
forte arrocho salarial e a modernização dos instrumentos do Governo para a
institucionalização de políticas econômicas planejadas que pudessem atrair o capital
externo.207
Sob a lógica do binômio “Segurança Nacional e Desenvolvimento”, os militares
montavam os alicerces do desenvolvimento econômico e social, buscando, através do
planejamento estratégico, sua principal via de acesso à modernização. A ciência e a
inovação tecnológica seriam os instrumentos pelos quais se chegariam à condição de
país autônomo e desenvolvido e ao patamar de um “Brasil Grande”, ou um “Brasil
Potência”. Dessa forma Schwartzman descreve que:
205

Ibid., p. 86.
Octavio IANNI, Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970), p. 231.
207
Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: A Formação da Comunidade Científica no
Brasil, p. 278.
206

83

(...) os militares, os engenheiros e os cientistas levavam à frente seus projetos de
longo alcance, com base na expansão do Estado. A lista de projetos
impressiona: o programa nuclear, as imensas represas hidrelétricas, vários
projetos ambiciosos de construção de rodovias e ferrovias; (...) a modernização
do parque industrial do País e o crescimento efetivo da renda nacional (...).208

O projeto de desenvolvimento nacional conduzido pelos militares passaria a
agregar técnicos, economistas, engenheiros, cientistas e militares ao longo do Regime, à
medida que as ações em política científica gradativamente se estruturavam. É
interessante notar que, desde 1951, quando se deu a criação do CNPq e da CAPES,
nenhuma outra iniciativa federal foi feita no sentido de desenvolver o potencial
científico e tecnológico nacional. Se Vargas criou essas que seriam as primeiras
instituições responsáveis pelo fomento da ciência e da educação superior, os militares
expandiram essa malha de investimentos, não só reestruturando estas duas instituições,
como criando outras que seriam responsáveis pela institucionalização da ciência,
tecnologia e educação superior.
Os investimentos nestas áreas passariam a ter uma regularidade e passaram a ser
geridas por alguns atores que também se mantiveram com certa regularidade na política
nacional, dando continuidade aos projetos desencadeados. Pela primeira vez depois de
Getúlio, o Estado centralizado pelos militares dava início a uma política científica
consistente e articulada, que foi sustentada pelos cinco Generais Presidentes que
governaram o País, entre 1964 e 1985. Por mais que houvesse divergências entre as
várias tendências existentes entre os oficiais das Forças Armadas, o binômio da
“Segurança Nacional e Desenvolvimento” seria o fio condutor do projeto militar de
desenvolvimento nacional, ao longo dos 21 anos em que estiveram no poder.
Logo no início da gestão de Castelo Branco, o Epea sugeriu a criação de uma
das mais importantes instituições no que tange ao planejamento em ciência e tecnologia.
Dentro das ações que procuravam viabilizar a execução do PAEG, o Governo Federal
criou, a partir do Decreto nº 55.820 de 8 de março de 1965, o Fundo de Financiamento
de Estudos e Projetos e Programas (FINEP).
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Um dos responsáveis pela criação do Fundo foi o Diretor do Epea, João Paulo
dos Reis Velloso e o Ministro do Planejamento e Coordenação Econômica, o
economista Roberto Campos que, segundo Velloso, foi o idealizador do projeto:209 (...)
de natureza contábil, dirigido por uma Junta Coodenadora e possuindo um Escritório
Técnico. O Fundo destinava-se ao ‘financiamento de projetos e programas de
desenvolvimento econômico’(...)”.210 A princípio o FINEP estava ligado ao Epea e não
tinha natureza jurídica. Posteriormente passaria para a jurisdição do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE), quando passou a ser dirigida por José Pelúcio
Ferreira. 211
Além do Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos e Programas (FINEP), o
Governo de Castelo Branco, com o intuito de viabilizar a execução do PAEG, criaria,
entre 1964 e 1966, novos mecanismos de créditos como: a Coordenação Nacional de
Crédito Rural (CNCR), o Fundo de Democratização do Capital das Empresas
(FUNDECE), o Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos
Industriais (FINAME). O Regime Militar iniciava a reformulação da estrutura
administrativa federal, estabelecendo também diretrizes para a modernização
administrativa dos Estados e Municípios.212
É interessante notar que muitas das ações propostas pelo Governo Castelo
Branco, entre 1964 e 1967, através do Programa de Ação Econômica do Governo
(PAEG), viriam acompanhadas da reformulação das políticas: monetária, bancária,
fiscal, cambial, salarial e de investimentos, além de mudanças importantes nas áreas da
209
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educação, habitação, obras públicas e comércio exterior. Tais ações são, em certa
medida e guardando as devidas proporções, uma retomada de boa parte das reformas de
base debatidas e almejadas, tanto pelo Governo de João Goulart, como por parte da
sociedade civil organizada entre 1962 e 1964, a exemplo dos debates acalorados nas
universidades sobre a reforma na educação.213
Entretanto, tais medidas foram implementadas durante o Regime Militar, através
de um planejamento estratégico de Estado e sem o debate democrático que havia no
contexto anterior ao Golpe de 1964. Além disso, sofreriam as modificações pertinentes
e adequadas ao novo contexto de uma “modernização autoritária”. De qualquer forma,
já no Governo Castelo Branco, a política econômica planificada modificaria
consideravelmente as condições de funcionamento, não só da economia brasileira como
um todo,214 mas de setores considerados estratégicos do ponto de vista da Segurança
Nacional, tal como ciência, tecnologia e educação superior.
Após a experiência adquirida a partir da execução do PAEG, o Governo Castelo
Branco procurou desenvolver uma planificação econômica de maior duração.
Juntamente com o Ministro do Planejamento e Coordenação Econômica, Roberto
Campos, o presidente Castelo Branco instalou, em 21 de março de 1966, os Grupos de
Coordenação do Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social. O Epea
novamente estruturaria um plano que seria aplicado entre os anos de 1967 e 1976.215
Segundo Reis Velloso, apesar de não ter dado certo, os diagnósticos feitos tiveram
grande repercussão e se constituiriam na base para o novo Plano Estratégico de
Desenvolvimento, projetado para ser executado em três anos, entre 1968 e 1970.216
Ao final do Governo de Castelo Branco, em 25 de fevereiro de 1967, o DecretoLei nº 200/67 desencadeou a Reforma Administrativa Federal que, não só modernizou a
estrutura administrativa, como colocou o Estado na condução do desenvolvimento
científico e tecnológico de forma planificada. Os planos e pronunciamentos
governamentais: “(...) ciência e educação vão ser considerados como investimentos
para o desenvolvimento, apresentado como objetivo nacional”.217
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Dentre as várias alterações relevantes no âmbito da administração pública
federal, duas delas merecem destaque. A primeira foi a nomeação de um Ministro
Extraordinário para Ciência e Tecnologia, cuja função era:

(...) coordenar iniciativas e providências que contribuam ao estímulo e
intensificação das atividades nesse setor, visando ao progresso do País e sua
maior participação nos resultados alcançados no plano internacional.
§ 1º A missão atribuída ao Ministro Extraordinário terá a duração que for
determinada pelo Presidente da República, vinculando-se ao referido Ministro,
nesse período, o Conselho Nacional de Pesquisas, a Comissão Nacional de
Energia Nuclear e os órgãos de atividades espaciais.
§ 2º A função do Ministro Extraordinário será principalmente de coordenação e
estímulo.218

A segunda alteração relevante se deu na mudança do Ministério de Planejamento
e Coordenação Econômica para Ministério de Planejamento e Coordenação Geral. O
Estado passou a concentrar todas as atividades de planejamento, não só as de ordem
macro-econômica, como as referentes à política científica e tecnológica.

Em seu

Capítulo I, o Decreto-Lei nº 200/67, no seu Artigo 7º, previa:

A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o
desenvolvimento econômico-social do País e a segurança nacional, norteandose segundo planos e programas elaborados (...), e compreenderá a elaboração e
atualização dos seguintes instrumentos básicos:
a) plano geral do governo;
b) programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual;
c) orçamento-programa anual;
d) programação financeira de desembolso. 219
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Dessa forma, a “Segurança Nacional e Desenvolvimento” seriam o norte do
Governo, literalmente expresso nos documentos oficiais da administração pública
federal, em todos os seus âmbitos. O Regime Militar fazia do “binômio” seu principal
fio condutor.
A reforma administrativa ainda implementaria outras alterações importantes.
Além de institucionalizar a prática do planejamento, que viria a estruturar todas as ações
do governo no que dizia respeito à economia, industrialização, energia, transporte, bem
como, ciência, tecnologia e educação superior. O Capítulo III, que trata “Da Pesquisa
Econômico-Social Aplicada e do Financiamento de Projetos”, é particularmente
relevante, por tratar das novas diretrizes que o Epea e a FINEP viriam a ocupar, dentro
do “novo” Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
O Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada tornava-se um Instituto de
planejamento a serviço do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e,
consequentemente, da Presidência da República. A nova diretriz traçada pelo DecretoLei nº 200/67, Capítulo III, Art. 190, instituía:

(...) sob forma de fundação, o Instituto de Pesquisa Econômico-Social Aplicada
(IPEA), com a finalidade de elaborar estudos, pesquisas e análises requeridas
pela programação econômico-social de interesse imediato do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral e, quando se impuser, os dos demais
Ministérios, e que se regerá por estatutos aprovados por decretos do Presidente
da República.220

A Direção do IPEA continuaria a cargo de João dos Reis Velloso que, naquele
ano, já se encarregava de concluir os trabalhos e diagnósticos que serviriam de base
para o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED). Este Plano, segundo Reis Velloso
em entrevista ao projeto do CPDOC, seria o primeiro a colocar o desenvolvimento
científico e tecnológico entre as prioridades do Governo. Além da ciência e da
tecnologia, havia outras prioridade no plano, tais como: a infra-estrutura econômica:
energia elétrica, petróleo, transportes e comunicações.
220
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Reis Velloso destacou ainda que: “As prioridades do programa eram
principalmente as chamadas áreas estratégicas”.221 Para isso, naquele contexto
também, o IPEA já recebia o assessoramento de José Pelúcio Ferreira, que dirigia o
Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC) do BNDE, aprovado desde
1964.222 Estruturava-se, a partir de então, uma poderosa rede articulada de
investimentos em: “ciência, tecnologia e educação superior” em nome da “Segurança
Nacional e Desenvolvimento”.
O ano de 1967 foi marcado por grandes mudanças tanto no campo político,
econômico, como no campo administrativo. O mandato de Castelo Branco chegara ao
fim, e em 15 de março deu-se a posse do General Arthur da Costa e Silva. Assumia o
poder um dos mais respeitados generais da chamada “Linha Dura”. Nesse contexto,
segundo Regina Morel, há uma intensificação das medidas de política científica, ao
mesmo tempo:

(...) “ciência e tecnologia” se incorporam ao discurso governamental com
frequência inédita em nossa história. Esse fenômeno reflete, de um lado, a
maior participação e fortalecimento do Estado, visto como principal agência
planejadora e implicando medidas de modernização administrativa; de outro, a
partir de 1968, a retomada do crescimento econômico, fator de legitimação do
governo. 223

A possibilidade de tal priorização da ciência e da tecnologia, não só nos
discursos científicos, como nas ações governamentais que seriam executadas a partir da
segunda metade da década de 1960 se deu, não só a partir do planejamento econômico e
científico, como através da criação de instituições que seriam imprescindíveis para o
fomento e a articulação de ações para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da
educação superior.
Ainda no que diz respeito à priorização da ciência e da tecnologia, o Governo
Costa e Silva, por intermédio do CNPq, lança a “Operação Retorno”, que consistia na
concessão de vantagens aduaneiras aos cientistas brasileiros radicados no exterior, que
desejassem retornar ao país. Tal medida, implementada ainda no início de seu governo,
221
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procurava fixar cientistas à nova estrutura universitária que se desenhava no contexto de
estruturação da Reforma Universitária. Entretanto, os resultados esperados não foram
plenamente alcançados.
Com o objetivo de examinar tal “Operação” desencadeada durante o Regime
Militar, Olival Freire e o autor desta tese publicaram recentemente, um artigo
denominado: “O CNPq, A Operação Retorno e a Batalha das Torradeiras: os limites da
política de C&T no Regime Militar”.224
O debate brasileiro sobre a “evasão de cérebros” é anterior ao Golpe Militar. O
físico José Leite Lopes já chama a atenção para o tema em fins de 1963, quando então
exercia a função de membro do Conselho Diretor do CNPq. Em reunião do referido
Conselho, ele faria as seguintes considerações: “(...) evasão de pesquisadores e
especialistas para o exterior, atraídos por boas remunerações e campo vasto de trabalho,
mostrando a urgente necessidade de evitar tais perdas de consequências extremamente graves
para o país”, e sugere a criação de um “programa para a recuperação de cientistas brasileiros
residentes no exterior”.225

O debate se renovaria a partir do Golpe Militar de 1964, pois além da baixa
remuneração e melhores condições de trabalhos, muitos pesquisadores abandonariam o
país devido às vicissitudes provocadas pelo Regime tais como cassações, exílios ou
aposentadorias compulsórias. O Congresso Nacional polemizaria a questão, dividindo
parlamentares do MDB, contrários ao Regime, que acreditavam no aumento do êxodo
por razões políticas, enquanto os outros da ARENA, minimizavam tais questões.226
Na ocasião o Senador Arnon de Mello visitou cientistas brasileiros que haviam
migrado para o exterior e acabou sendo um dos principais interlocutores entre os
cientistas emigrados e o Congresso Nacional. Em discurso no Senado Federal,
enfatizava a possibilidade de se utilizar de vantagens aduaneiras para trazer os cientistas
radicados no exterior.
Durante o ano de 1968, o Senado chegou a aprovar a formação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as razões da “evasão de cientistas de
alto nível e estudar medidas destinadas a incentivar as atividades de pesquisa científica
224

Uma versão preliminar deste trabalho foi apresentada no 30º Encontro Anual da ANPOCS, realizada
entre os dias 24 e 28 de outubro de 2006, na cidade de Caxambu, MG. Ver, Olival FREIRE JÚNIOR;
José Eduardo F. CLEMENTE, O CNPq, A Operação Retorno e a Batalha das Torradeiras: os limites da
política de C&T no Regime Militar, In: André Luis Mattedi DIAS; Eurelino Teixeira COELHO NETO;
Márcia Maria da Silva Barreiros LEITE (Orgs.), História, Cultura e Poder, p. 49-64.
225
Ibid., p. 51.

90

e tecnológica”.227 No entanto, a ambiguidade do binômio da “Segurança Nacional e
Desenvolvimento” chegaria a extremos. Com a promulgação do Ato Institucional nº 5,
no dia 13 de dezembro daquele ano, o Congresso Nacional foi fechado e, naturalmente,
a CPI sobre a evasão de cientistas suspensa.
Segundo Thales de Azevedo, em sua obra intitulada “A Evasão de Talentos:
desafio das desigualdades” publicada em 1968, 132 pessoas entre cientistas,
engenheiros e pessoal médico, emigraram para os Estados Unidos em 1956; e mais 567
pessoas entre 1962 e 1965. Conforme dados apresentados pelo autor entre 1950 e 1965,
261 pesquisadores emigraram para o exterior. O estudo ainda aponta que:

Esses pesquisadores teriam saído de 152 institutos nacionais, tendo como
motivos de emigração as más condições de trabalho (16,3%), a falta de
compensação financeira (32,5%), incompatibilidade com a direção (7,0%),
questões ideológicas (4,7%) e desejo de ampliação dos horizontes profissionais
(39,5%)”.228

Apesar dos dados apontarem as más condições de trabalho e a busca de melhor
remuneração por parte de pesquisadores brasileiros, como as principais causas da
emigração para outros países, é difícil negar que, após o Golpe Militar, o êxodo de
cientistas não tenha se agravado em razão das perseguições políticas. Foi o caso das
intervenções na Universidade de Brasília, sendo a primeira em 1964, logo quando o
Golpe Militar foi implementado, e a segunda em 1968, episódio que culminou no
pedido de demissão coletiva de mais de 200 professores, dentre eles o físico Roberto
Salmeron que, após o incidente, retornou à Europa para se dedicar às pesquisas
nucleares no laboratório CERN, onde permanece até hoje.229
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Apesar das medidas governamentais de incentivos fiscais para se atrair cientistas
que desejassem retornar ao Brasil, o CNPq teve que conviver com um público que não
era exatamente o alvo de tais medidas. Um grande número de estudantes de pósgraduação que eram bolsistas no exterior, ansiosos pelo regresso ao Brasil e, é claro,
isentos de tarifas aduaneiras. O resultado foi o que chamamos de “Batalhas das
Torradeiras” aliás, não só torradeiras elétricas nas listas de declarações de bens que
seriam trazidos dos Estados Unidos, mas escovas elétricas e mais uma dezena de
utensílios domésticos que encheriam os processos de solicitação de isenção de tarifas
aduaneiras direcionados ao CNPq.
Conforme o exame que fizemos, a “Operação Retorno” trouxe resultados magros
diante das intenções do Governo Brasileiro, a saber: fazer retornar cientistas e, portanto,
mão de obra altamente qualificada para que pudessem contribuir para desenvolvimento
científico e tecnológico do país.

2.1.4- DA FINEP ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT): A Articulação da Rede de Investimentos em Ciência,
Tecnologia e Educação Superior

O Decreto nº 55.820, de 8 de março de 1965, que criou o FINEP ou o Fundo,
como era chamado, não lhe facultava uma personalidade jurídica, o que exigia que
atuasse exclusivamente através de agentes financeiros que lhe dificultavam a
operacionalização dos investimentos, tornando-os morosos e difíceis. 230 Na sua
concepção original, o Decreto previa, em seu Artigo 3º, que a aplicação dos recursos do
Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas (FINEP), deveria ser:

(...) coordenada por uma junta integrada pelo Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica, como seu Presidente; pelo Presidente
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; pelo Diretor Industrial da
Carteira de Credito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A., e por um
230
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representante dos bancos e entidades regionais ou estaduais de desenvolvimento
econômico. 231

A sua estrutura organizacional possibilitou alguns problemas de ordem
operacional, que se agravariam a partir de 3 de setembro de 1965, quando então o
Governo Federal criou, através do Decreto nº 56.835, o Fundo Geral para a Agricultura
e Indústria (FUNAGRI). Em decorrência disso, o Fundo de Financiamento de Estudos
de Projetos e Programas acabou virando uma “subconta” do Fundo Geral para a
Agricultura e Indústria, controlado pelo Banco Central do Brasil. 232 As alterações
implementadas na FINEP, a partir da “Reforma Administrativa” de 1967, vinham no
sentido de sanar algumas das dificuldades apresentadas na sua concepção original.
As novas diretrizes instituídas pelo Governo de Castelo Branco através do
Decreto-Lei nº 200/67, alterariam profundamente os rumos da política científica no
Brasil. A partir de tais mudanças, a FINEP se tornaria a grande responsável pela
articulação de uma poderosa rede de investimentos em ciência, tecnologia e educação
superior, a partir da década de 1970. Vejamos como se deu esse processo.
O Decreto-Lei, ainda em seu Capítulo III, Art. 191, autorizava que o Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral incorporasse, caso fosse do interesse do Governo
Federal:

(...) as funções de financiamento de estudo e elaboração de projetos e de
programas do desenvolvimento econômico, presentemente afetos ao Fundo de
Financiamento de Estudos e Projetos (FINEP), criado pelo Decreto nº 55.820,
de 8 de março de 1965, constituindo para esse fim uma empresa pública, cujos
estatutos serão aprovados por decreto, e que exercerá todas as atividades
correlatadas (sic!) de financiamento de projetos e programas e de prestação de
assistência técnica essenciais ao planejamento econômico e social, podendo
231

DECRETO nº 55.820, de 8 de março de 1965, Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-55820-8-marco-1965-396252publicacaooriginal-1-pe.html, Acesso em 8 de mar. de 2012.
232
BRASIL: Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), Relatório de Atividades, 1965 – junho de 1973, p. 3. (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).

93

receber doações e contribuições e contrair empréstimos de fontes internas e
externas.233

Desta forma, o Governo Federal determinou que a FINEP se tornasse uma
empresa pública, vinculada ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
Assumiria, a partir de então, as funções do antigo Fundo de Financiamento de Estudos
de Projetos e Programas que lhe deu origem, passando a atuar basicamente no: “(...)
financiamento, diretamente ou através de seus agentes, de programas, projetos ou
estudos considerados prioritários, seja no âmbito federal, estadual, municipal ou
privado”.234
Alguns dias depois da FINEP ter sido instituída como empresa pública, um outro
Decreto-Lei de nº 298, emitido no dia 28 de fevereiro de 1967, autorizava o Governo
Federal a abrir crédito de NCr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros novos). Dessa
forma, o Decreto previa, em seu Artigo 1º, que ficava:

(...) o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial pelo Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral no valor de NCr$ 1.000.000,00 (hum
milhão de cruzeiros novos) destinados a atender à integralização do capital
inicial da Empresa Pública, cuja criação foi autorizada no Artigo 191 do
Decreto-lei nº 200 de 25 fevereiro de 1967, que será totalmente subscrito pela
União, bem como às despesas de sua instalação e custeio.235

O Ministério do Planejamento e Coordenação Geral ainda consignaria, no seu
orçamento, uma dotação anual à Empresa destinada a atender o seu custeio até que ela
pudesse se manter com os recursos provenientes de suas próprias operações. Com isso,
233
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a FINEP se estruturava com valores e apoio governamental que lhe possibilitaria, nos
anos seguintes, o papel de articulação na política de investimentos em ciência e
tecnologia, bem como em educação superior, promovidas pelos Governos Militares dos
Generais: Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazzu Médici e Ernesto Giesel.
Já durante o Governo de Costa e Silva, que se iniciara há alguns meses antes,
sucedendo o mandato de Castelo Branco, um novo Decreto terminaria de regulamentar
a situação jurídica da FINEP, inclusive mudando-lhe o nome. Era o Decreto nº 61.056,
de 24 de julho de 1967, segundo o qual:

(...) Fica constituída a Emprêsa Pública denominada Financiadora de Estutos de
Projetos S.A. - FINEP, vinculada ao Ministério do Planejamento e
Coordenação-Geral, segundo o disposto no art. 191 do Decreto-lei nº 200, de 25
de fevereiro de 1967, e no Decreto-lei nº 298, de 28 de fevereiro de 1967 (...) A
Sociedade ora criada sucederá o Fundo de Financiamento de Estudos de
Projetos e Programas (FINEP) criado pelo Decreto número 55.820, de 8 de
março de 1965, assumindo-lhe todas as obrigações ativas e passivas.
(...) A FINEP tem por objeto o financiamento da elaboração de estudos de
projetos

e

programas

de

desenvolvimento

econômico,

aplicando

prioritariamente os recursos de que disponha nos estudos que visem a
implementação das notas setoriais estabelecidas no plano de ação do Governo,
elaborado sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento e
Coordenação-Geral (...) A FINEP atuará também no sentido de contribuir para o
aperfeiçoamento da tecnologia nacional, principalmente no que concerne à
engenharia de projetos e assistência técnica. 236

A partir de então a FINEP estaria plenamente constituída aos moldes do
binômio: “Segurança Nacional e Desenvolvimento” e, neste caso, se estruturou como
um dos mais importantes alicerces da política científica e tecnológica implementadas
pelo Regime Militar. A empresa pública seria a primeira criada pelos militares que,
juntamente com o FUNTEC do BNDE, passaria a institucionalizar na prática, a
236
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perspectiva de se alcançar o desenvolvimento econômico e social, via “revolução
técnico-científica”.
A política científica instituída pelo Regime Militar iria se desenhando, como não
se fazia desde a década de 1950, com Getúlio Vargas. Segundo Schwartzman, a ideia de
“política científica” foi então retomada na década de 1960, à medida que os militares
apoiavam a criação e a articulação de várias instituições de fomento à pesquisa, são
elas: o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC), a Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), as alterações que transformariam o antigo CNPq em um
novo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, além da criação
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que
passaria a estruturar e a reunir todos esses fundos e instituições nos chamados: “planos
básicos de desenvolvimento científico e tecnológico”.237
A partir de 1968 e durante a primeira metade da década de 1970, o país
enveredava por um período de intenso crescimento econômico. Segundo Paul Singer,
em tese clássica sobre o “milagre brasileiro”, o ano de 1968 foi o início de um grande
boom em relação ao crescimento econômico e industrial projetado pelos militares que,
naquela ocasião, imprimiam uma mudança na política econômica, quando então o
programa de combate à inflação havia sido dado como vitorioso e a aceleração do
crescimento passou a receber prioridade máxima. 238
Nessa conjuntura, demarcada pelo aumento da repressão política com a
implementação do AI-5, desenhava-se um novo modelo para o País na perspectiva de
transformá-lo em um “Brasil Grande” ou “Brasil Potência”, em cujo desenvolvimento
cientifico e tecnológico possibilitaria a superação do atraso econômico e social.239
Nesse mesmo contexto, a partir de 1968, sobretudo com a decretação do Ato
Institucional número 5 (AI-5), o regime militar aumentava o seu poder de coerção
diante da sociedade civil como um todo e, em particular, sobre as universidades e
centros de pesquisas, aposentando compulsoriamente dezenas de cientistas, dentre eles
físicos como: Mario Schenberg, Jaime Tiomno, José Leite Lopes e Elisa Frota Pessoa,
237

Simon SCHWARTZMAN, Ciência, Universidade e Ideologia: a política do conhecimento, p. 50.
Paul SINGER, A Crise do “Milagre”: interpretação critica da economia brasileira, p. 112.
239
Marcelo B. BURGOS, Ciência na Periferia: a luz síncrotron brasileira, p. 36-44.
238

96

ao mesmo tempo em que investia massiçamente em Ciência e Tecnologia, promovendo
o que Schwartzman denominou de: “O Grande Salto à Frente”.240
Nesse sentido, o “Grande Salto à Frente” seria estrategicamente planejado.
Enquanto o PAEG procurou conciliar o crescimento econômico com a inflação,
procurando mantê-la sobre controle, o PED tinha como objetivo básico atingir a altas
taxas de crescimento econômico e desenvolvimento, reduzindo ainda mais e
progressivamente as taxas de inflação. 241 A predisposição e possibilidade para o
desenvolvimento era maior e, naquele contexto, começava a ser possível.
Dentro desse quadro, a política econômica de Costa e Silva não só manteve-se
alinhada à gestão anterior, como seguiu as mesmas diretrizes do Governo Castelo
Branco. Buscando ampliar as suas ações, cada vez mais pautadas na lógica da
“Segurança Nacional e desenvolvimento” através do planejamento estratégico e com o
intuito de conduzir o desenvolvimento econômico e social do país, Costa e Silva
implementa em 1968, o Plano Estratégico de Desenvolvimento,242 segundo o qual: “O
desenvolvimento há de ser, portanto, o nosso objetivo básico, que condicionará toda a
política nacional, no campo interno como nas relações com o exterior. E há de estar a
serviço do progresso social (...)”.243
Nesse contexto, alteravam-se os nomes e atores nos Ministérios, mas as
diretrizes políticas e econômicas, veiculadas sob a égide do “binômio”, continuavam as
mesmas. A partir de 15 de março de 1967, o ministro da Fazenda, Octávio Gouvea de
Bulhões foi substituído pelo economista Delfim Neto e, na pasta do Planejamento, o
ministro Roberto Campos deu lugar a Hélio Beltrão, que assumiria o Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral até a saída de Costa e Silva da presidência, por
motivos de saúde em 1969.
Em abril de 1968, o Presidente do IPEA, o economista Reis Velloso, foi
convidado para assumir a Secretaria Geral do Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral e, nesse mesmo contexto, o Plano Estratégico de Desenvolvimento
240
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começava a ser executado, possibilitando a retomada do crescimento econômico e do
desenvolvimento, desta vez, atrelado à ciência e à tecnologia.
Àquela altura, o FUNTEC já estava bem consolidado e já era extremamente
significativo para a ciência e tecnologia. José Pelúcio havia sido designado para chefiar
o Núcleo de Programas Especiais (NPE), que gerenciaria o FUNTEC do BNDE. Para se
ter uma ideia da importância desempenhada pelo Fundo, no que diz respeito ao apoio à
ciência e à tecnologia, estabelecendo uma comparação com dotações recebidas pelo
CNPq, no orçamento de 1968, é interessante notarmos um dado apresentado por
Amilcar Figueira Ferrari em sua obra intitulada: “José Pelúcio Ferreira e a pósgraduação no Brasil”. Enquanto eram previstos NCr$ 8.155.000, aproximadamente R$
23 milhões de reais para auxílio e bolsas do CNPq, naquele mesmo ano os projetos
aprovados pelo FUNTEC chegavam à soma de NCr$ 49.781.068, aproximadamente
cerca de R$ 140 milhões de reais.244
A montagem e articulação da “rede de investimentos em ciência, tecnologia e
educação superior” estava apenas começando. No ano seguinte, precisamente em 31 de
julho de 1969, o Governo Costa e Silva daria um dos passos mais importantes no que
diz respeito à estruturação desta “rede” bem como para a implementação dos planos de
desenvolvimento científico e tecnológico. Criava-se através do Decreto-Lei nº 719, o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT): “(...) com a
finalidade de dar apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de
desenvolvimento científico e tecnológico, notadamente para implantação do Plano
Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico”.245
O Decreto-Lei ainda dispunha em seu Artigo 3º, sobre o funcionamento, os
planos, normas e diretrizes do Fundo, que deveriam ser expedidos por um Conselho
Diretor constituído pelo:

Ministro do Planejamento e Coordenação Geral, como Presidente, pelo
Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, como Vice-Presidente, pelo
244
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Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e por
representantes do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério das Minas e
Energia, do Ministério da Indústria e do Comércio e de outros setores, públicos
e privados, ligados ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional,
conforme se dispuser em Decreto. 246

Segundo Ferrari, a reunião de todas essas autoridades não chegou a ocorrer da
forma como foi prevista pelo Decreto-Lei nº 719, pelo menos num primeiro momento, o
que não inviabilizou o Fundo.247 Conforme o Decreto-Lei, o FNDCT deveria ainda ser
dotado de: “(...) uma Secretaria-Executiva, cuja organização e funcionamento serão
estabelecidos em Regulamento”. 248 Tais articulações só seriam possíveis alguns anos
mais tarde quando a FINEP assumiria a secretaria executiva do Fundo, prevista no
Decreto-Lei de julho de 1969.
Ao final do mês seguinte, o presidente Costa e Silva deixou o Governo por
motivos de saúde e, em seu lugar, assumiu uma junta militar constituída pelos seus
ministros militares: o General Aurélio Lira Tavares do Exército; o Almirante Augusto
Rademaker Grünewald da Marinha e o Brigadeiro Márcio de Sousa e Melo da
Aeronáutica. Através do Ato Institucional de nº 12,249 os ministros militares,
assumiriam as funções da Presidência da República, enquanto durasse o “impedimento
temporário do Presidente da República”, prevendo ainda o seu retorno ao cargo, tão
logo estivesse recuperado.250
Entretanto, o seu “impedimento” não foi “temporário”, mas sim definitivo. A
sua esperada recuperação não se concretizou e em outubro de 1969, assumia a
Presidência da República o General Emílio Garrastazzu Médici, amigo pessoal de Costa
e Silva e mais um representante da chamada “linha dura”. Segundo Skidmore, assumiu
o poder por ser o único general de quatro estrelas capaz de evitar maiores dissidências
246
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nas Forças Armadas.251 Com ele assumia também o Mistério de Planejamento e
Coordenação Geral, João dos Reis Velloso que, por dez anos, estaria à frente da política
de planejamento econômico e que fora um dos responsáveis pela estruturação da “rede
de investimentos em ciência e tecnologia”.
Ao mesmo tempo em que o Governo do General Médici aprofundou e aparelhou
os mecanismos de espionagem, repressão e combate aos considerados inimigos da
“Revolução”, também viabilizou uma política estratégica pautada, mais uma vez, na
lógica do binômio “Segurança Nacional e Desenvolvimento”. Protagonizou a fase mais
violenta do Regime Militar e, ao mesmo tempo, a de maiores investimentos em Ciência,
Tecnologia, e educação superior. Tal política científica teria continuidade durante o
Governo de seu sucessor, o General Ernesto Geisel, que governaria o país ao final de
sua gestão, entre 1974 e 1979, mas que, entretanto, também seria marcado por dar início
ao processo de “abertura política” do Regime.
O Governo Médici manteve o economista Delfim Neto como Ministro da
Fazenda, o que permitiu o crescimento econômico, cabendo a Reis Velloso, que saia da
Secretaria Geral do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral para a condição
de Ministro daquela pasta, a função de planejar estrategicamente um desenvolvimento
ancorado em ciência e tecnologia.
Alguns meses depois de assumir o Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral, Reis Velloso convida em 31 de dezembro de 1969, o economista José Pelúcio
Ferreira, dando-lhe a responsabilidade de estruturar e garantir a operacionalização do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), na condição
de secretário executivo do mesmo. Na ocasião, Pelúcio foi cedido pelo BNDE para o
Ministério do Planejamento, passando a assumir a função de Secretário-Geral-Adjunto
daquele Ministério e a função de Coordenador do Núcleo IV: Indústria, Ciência e
Tecnologia.252
Segundo Ferrari, no período inicial de operação do Fundo, poucos projetos
foram aprovados. No seu primeiro ano de funcionamento, em 1970, apenas sete foram
contemplados, são eles: a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Ministério
da Marinha, a Capes, a Academia Brasileira de Ciências (ABC), o Centro Tecnológico
Aeroespacial (CTA) do Ministério da Aeronáutica, por duas vezes, além da PUC/RJ. O
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início ainda tímido, segundo o autor, se deu em razão de ter sido num contexto em que o
FUNTEC ainda se encontrava em pleno funcionamento, absorvendo uma grande
quantidade dos projetos propostos durante aquele ano.253
O projeto da Marinha, por exemplo, foi apoiado tanto pelo FUNTEC, quanto
pelo recém-criado FNDCT. Tratava-se do desenvolvimento de tecnologia nacional para
que, no futuro próximo, a Marinha pudesse produzir seus primeiros navios da Esquadra
com o seu armamento equipado com processadores de dados táticos, objetivando
substituir as modernas fragatas, até aquele momento, adquiridas em estaleiros do Reino
Unido.254
À frente do FNDCT e tendo sido um dos “fundadores do FUNTEC”, José
Pelúcio foi um articulador importante nesse processo, o que possibilitou a contratação
do projeto, onde 60% do orçamento foi financiado pelo FUNTEC e os 40% restantes
pelo FNDCT.255 Era o início do que denomino de “rede articulada de investimentos em
ciência e tecnologia” e que, ao longo da década de 1970, passaria a ser o fio condutor do
binômio “Segurança e Desenvolvimento”.
No ano seguinte, precisamente no dia 15 de março de 1971, José Pelúcio
Ferreira foi nomeado Presidente da FINEP e ainda teve mantida a sua posição de
secretário-geral-adjunto do FNDCT. Era o início de uma das fases mais importantes no
que tange à institucionalização das ciências no Brasil e ainda, no que diz respeito à
estruturação de políticas científicas pautadas no planejamento estratégico, onde o
desenvolvimento

econômico,

científico,

tecnológico

e

educacional

estariam

intimamente conectados, com o objetivo expresso de elevar o país à condição de “Brasil
Potência”.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico passaria a
desenvolver de fato o papel para o qual foi criado, através do Decreto nº 68.748 de 15
de junho de 1971, a partir de quando: “A FINEP passa a constituir a SecretariaExecutiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT 252
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prevista no Decreto-lei nº 719, de 31 de julho de 1969”.256 Na mesma ocasião e
empresa passa ser chamada de: “(...) Financiadora de Estudos e Projetos S.A. - FINEP a denominação da empresa pública criada pelo Decreto nº 61.056, de 24 de julho de
1967”.257
O Decreto ainda previa que: “O Presidente da FINEP funcionará como
Secretário-Executivo do FNDCT, cabendo-lhe praticar todos os atos de natureza
técnica e administrativa necessários à gestão do referido Fundo”.258 Dessa forma, José
Pelúcio Ferreira, na condição de Presidente da FINEP e Secretário-Executivo do
FNDCT, passaria a gerir o maior e mais importante Fundo de ciência, tecnologia e
educação superior já criado no Brasil, quando a modernização das universidades e a
estruturação da pós-graduação se articulariam a um: “(...) instrumento financeiro e um
modo de operação – oriundos do Ministério do Planejamento – que puderam alavancar
o sistema que nascia”.259
A partir de então, o Regime Militar criou mecanismos de planejamento,
acompanhamento, avaliação e fortalecimento das atividades científicas e tecnológicas
desenvolvidas no país. Por orientação do Ministro do Planejamento e Coordenação
Geral, João dos Reis Velloso, o presidente da FINEP e Secretário-Executivo do
FNDCT, Pelúcio Ferreira, iniciou os preparativos para: “(...) tornar a FINEP
instrumento poderoso e eficiente no setor científico e tecnológico do País, além de
ativar as aplicações do programa de estudos e projetos, que constituía a sua linha
tradicional”.260
O objetivo central das novas orientações dadas à Financiadora de Estudos e
Projetos era o de ampliar ainda mais o seu potencial de financiamento da empresa, bem
como o de torná-la mais racional e eficiente em suas ações. Para tanto procurou atuar
através dos seguintes procedimentos:
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1º - Um determinado projeto poderia receber o suporte financeiro da FINEP em
toda e qualquer de suas fases, ou seja: pesquisa básica – pesquisa aplicada –
desenvolvimento experimental –

estudo de viabilidade econômica

–

“engineering”.
2º - A continuidade da sequência “pesquisa – empreendimento” estaria
assegurada. O pesquisador teria um horizonte mais amplo para os resultados de
sua pesquisa e o empresário investidor depositaria maior confiança nos produtos
da pesquisa.
3º - A ligação “pesquisa – empreendimento” seria mais reforçada com a
introdução de um outro elo na cadeia: a consultoria. À FINEP e às firmas de
consultoria caberia o papel de meio difusor e amplificador de tecnologia.261

Desta maneira, a FINEP garantiria as várias etapas de consecução da pesquisa,
desde a consultoria para se verificar a viabilidade econômica até o produto final da
pesquisa, passando pelas várias “fases” previstas em um dado projeto. Tal iniciativa
procurava apoiar os projetos em todas as suas etapas, o que passaria a assegurar algo
muito caro à pesquisa científica: a garantia de sua continuidade. Além do mais,
buscava-se uma parceria com os setores produtivos, procurando ampliar as relações
entre as pesquisa, universidades e empresas.
Segundo Morel, o Governo do presidente Médici e a política científica por ele
desenvolvida estariam fundamentalmente ligados a dois objetivos complementares. O
primeiro deles era possibilitar o “salto tecnológico”, elemento essencial para
desenvolvimento econômico e, em paralelo, aumentar cada vez mais o acesso às
conquistas científicas e tecnológicas buscando autonomia em relação aos países mais
avançados. Essa meta fica bem expressa no discurso do Presidente Médici, quando fora
convidado a receber o título de “Doutor Honoris Causa” na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, em 1970. Segundo ele: “Pelo domínio cada vez mais amplo que
proporciona sobre a natureza, o progresso científico se constituiu na matriz do
fenômeno social mais característico do mundo contemporâneo, qual o do crescimento
econômico”.262
261
262

Ibid., p. 4. (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
Regina Lúcia de Moraes MOREL, Ciência e Estado: a política científica no Brasil, p. 65.

103

O segundo objetivo fica evidente em um outro discurso do presidente Médici,
em abril de 1970, à nova turma de diplomatas do Itamarati:

É indispensável, por isso, a mudança das regras do comércio internacional, que
secularmente tem favorecido os países desenvolvidos, e bem assim, a alteração
do mecanismo de distribuição mundial científica e tecnológica. Não admitimos
que a grande revolução científica e tecnológica do nosso tempo se faça – como
ocorreu no século XIX, com a Revolução Industrial – em benefício quase
exclusivo dos países mais desenvolvidos.263

Dessa forma, o “projeto militar” de constituir um “Brasil Potência” apostava na
“revolução científica e tecnológica”, para que através do progresso científico se pudesse
promover o desenvolvimento econômico e social, bem como o acesso às modernas
tecnologias do mundo contemporâneo. Para que o binômio “Segurança e
Desenvolvimento” pudesse se estruturar, necessitava-se de uma consistente política
científica. A esse respeito, Reis Velloso, em entrevista ao CPDOC, dá uma dimensão do
projeto e do papel da FINEP na montagem da “rede de investimentos em ciência,
tecnologia e educação superior”:

Tivemos ainda a criação, (...) do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT), para que o setor pudesse dispor de amplos
recursos. Colocamos a FINEP como secretária executiva desse fundo, o que
praticamente a tornou o maior financiador da área de ciência e tecnologia. Além
disso, criamos o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, uma proposta antiga do Banco Mundial. Assim como havia
sistema de planejamento, de orçamento, criamos um para essa área, englobando
todos os órgãos, principalmente na área do governo, que tratassem do
desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A FINEP passou a ser uma
instituição vital de financiamento (...).264
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Nesse sentido, é importante notar que o Regime Militar, por intermédio do
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, tendo à frente o Ministro Reis
Velloso, promoveu, ao final da década de 1960, um momento único na história do
Brasil. Embalados pela lógica da “Segurança Nacional e Desenvolvimento”, como
medidas de superação dos atrasos econômicos e sociais, o Regime promoveu, no que
diz respeito à valorização da ciência e da tecnologia, bem como da educação superior, o
que Schwartzman denominou de “O Grande Salto à Frente”.
A partir da década de 1970, a política científica e tecnológica são
indissoluvelmente ligadas e ambas conectadas à política econômica, pois “uma política
de ciência e tecnologia não define autonomamente seus objetivos mas antes os deriva
da própria estratégia nacional de desenvolvimento”.265
A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT) e a indicação do Plano Básico de Desenvolvimento (PBDCT) são ações que
podem ser consideradas como um “marco histórico” na política científica do país.
Segundo Francisco de Assis Veloso Filho e Jorge Madeira Nogueira: “A estruturação
do setor de ciência e tecnologia na administração pública federal vincula-se ao esforço
do planejamento governamental empreendido a partir do final dos anos 60 (...)”.266

2.1.5- As ”Metas & Bases para a Ação do Governo” e a Planificação da
Ciência e da Tecnologia

O primeiro documento de planejamento do Governo Médici, segundo Reis
Velloso, à época, Ministro de Planejamento de Coordenação Geral, foi o “Metas e
Bases para a Ação do Governo”, emitido em abril de 1970, em caráter reservado.267 O
mesmo daria continuidade aos planejamentos já efetuados nos dois primeiros Governos
265
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Militares e lançava as bases para dois planos que deveriam surgir como
complementares. O primeiro deles era o novo Plano Plurianual de investimentos, que
estava previsto para ser executado entre os anos de 1971 e 1973; o segundo é o primeiro
Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (I PND), que era projetado
para ser executado entre 1972 e 1974.268
As “Metas e Bases” descritas pelo Governo Médici definia, em sua primeira
parte, no que tange aos “Objetivos, Estratégias e Ação para o Desenvolvimento”,
algumas das ações que seriam executadas pelo Estado naquele contexto e que de fato
foram, em grande parte, ao longo da década. Segundo o documento, o objetivo que
sintetizava as aspirações do Governo era:

(...) o ingresso do Brasil no mundo desenvolvido, até o final do século. Na
década dos 70, essa tarefa global deverá consubstanciar-se num PROJETO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, capaz de aglutinar o projeto político,
(...) e o projeto econômico-social, de realização de um plano de ação nacional
para “coordenar, integrar, totalizar nossos esforços”. Este projeto se funda na
vontade política de realizar o desenvolvimento pelo trabalho e pela inteligência,
construindo um futuro capaz de romper as dimensões do passado.
É fundamental nesse projeto a capacidade nacional de tomada de grandes
decisões no sentido de selecionar, estrategicamente, os setores e projetos de
mais alta prioridade, para garantir o poder de competição do País no cenário
internacional, e sua viabilidade como nação candidata à sociedade dos
desenvolvidos, dentro de seus condicionamentos sócio-políticos próprios. E a
concentração, naquelas áreas de alta significação, dos fatores básicos de
desenvolvimento do País, representados pelo capital físico, a mão de obra, os
recursos naturais, o progresso tecnológico. 269

É interessante notar alguns aspectos sobre as diretrizes gerais do Governo
Médici e do Regime Militar como um todo. A primeira questão é o fato de que os
militares tinham um projeto nacional de desenvolvimento e que o mesmo era
estritamente guiado pelo binômio: “Segurança Nacional e Desenvolvimento”. Lançar o
Brasil entre as “nações desenvolvidas” implicava, necessariamente, em fazer progredir a
268

BRASIL, Presidência da República, Metas e bases para a Ação do Governo, Brasília, abril de 1970.
(Arquivo do MAST, Rio de Janeiro).

106

tecnologia nacional e necessariamente o avanço da ciência se constituía também como
uma destas prioridades e como parte integrante deste projeto que, por sua vez,
funcionariam como “alavancas” para o desenvolvimento. Outro aspecto relevante é o
estabelecimento de áreas prioritárias, ou de “setores e projetos de alta prioridade”.
Dentre as áreas consideradas altamente prioritárias e que seriam os alvos dos
planos que se estruturariam a partir de então estavam: a consolidação da Reforma
Universitária, através da “(...) conversão de um certo número de Universidades
brasileiras em CENTROS AVANÇADOS de conhecimento de nível internacional”,270
além da implantação progressiva do tempo integral para o magistério superior e para
pesquisadores em instituições de pesquisas; a estruturação de um Sistema Nacional de
Pós Graduação, constituídos a partir da formação de Centros Regionais de PósGraduação, que teriam como meta a formação de recursos humanos de alta qualidade,
tanto para a pesquisa, quanto para o magistério, e o programa intensivo de pósgraduação no país e no exterior, o que possibilitaria o envio dos melhores estudantes
brasileiros para os melhores centros de treinamento no Exterior. 271
O Regime Militar previa com essas ações atuar diretamente na ampliação do
corpo científico brasileiro, o que seria estimulado a partir do aumento significativo do
número de bolsas de pós-graduação, com a prioridade nos setores considerados
estratégicos, tais como: “(...) Química, Física, Matemática, Geologia e Agricultura.
Meta para o quadriênio: 12.000 novas bolsas. NCr$ 140 milhões”.272
Para além do discurso governamental e do documento em questão, o fato é que
os militares passaram a valorizar, da forma como valorizaram, reservando maciços
investimentos à ciência, à tecnologia e à educação superior, porque tais áreas eram
estratégicas do ponto de vista da Segurança Nacional e Desenvolvimento. Consideram a
possibilidade de superação dos atrasos e das disparidades regionais e sociais. Com
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vistas a superar tal atraso, traçaram os rumos para a ciência, a tecnologia e a educação
superior no País, já que:

(...) na sociedade moderna, o poder de competição entre as nações e a sua
capacidade de acelerar o crescimento dependem cada vez mais da aplicação do
conhecimento. Ou seja, do progresso tecnológico em sentido amplo –
abrangendo a educação, a pesquisa, a inovação - pelo seu cada vez mais amplo
poder de transformar e tornar mais eficientes os demais fatores de produção,
representados pela mão de obra, o capital físico, os recursos naturais. Daí o fato
de que as disparidades de renda entre as nações estão cada vez mais
condicionadas pelo chamado hiato tecnológico, isto é, as disparidades
crescentes de progresso na área científica e tecnológica. 273

Para tal, nas áreas de educação e desenvolvimento científico e tecnológico, o
Governo Federal previa ainda a ampliação da “rede de investimentos”, que começou a
se estruturar, na verdade, desde segunda metade da década de 1960 e que teve, como
um dos seus principais marcos, a criação da FINEP a do FNDCT. Conforme as
diretrizes que integravam as “Metas e Bases para a Ação do Governo”, o Presidente
Médici e sua equipe buscavam, basicamente, a:

Implantação de poderoso sistema financeiro para a Educação e o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, principalmente através do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE (que irá contar com NCr$
500 milhões de novas fontes de recursos, no período 1970/1973); do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT (NCr$ 300
milhões); do FUNTEC – BNDE (NCr$ 110 milhões) e do Fundo de
Desenvolvimento de áreas Estratégicas – FDAE (NCr$ 1.000 milhões).274
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O FNDCT e sua posterior execução pela FINEP possibilitaram que o Regime
Militar desse início à estruturação deste “poderoso sistema financeiro para a Educação e
o Desenvolvimento Científico e Tecnológico”. No ano seguinte iniciaram a execução
das “Metas e Bases para a Ação do Governo” que foi, na verdade, o documento que
daria o alicerce para as políticas econômicas, bem como científico-tecnológicas que se
estruturariam nos anos seguintes. 275
Nesse sentido, a partir de 15 de setembro de 1971, o Regime Militar colocaria a
ciência e a tecnologia como prioridades em sua agenda política, criando o I Plano
Nacional de Desenvolvimento (PND), no qual a aceleração do desenvolvimento
científico e tecnológico estava entre as suas principais metas. O Plano previsto para ser
executado entre 1972 e 1974 tinha, dentre outros, os seguintes objetivos nacionais,
conforme enumera Patrícia Oliveira Matos em sua dissertação de mestrado: “(...)
prioridades sociais: agricultura, programas de saúde, educação, saneamento básico e
incremento à pesquisa técnico-científica”.276 A autora acrescenta ainda que: “O I PND
foi baseado no binômio político ideológico de segurança e desenvolvimento e
representou uma ampla formulação do modelo brasileiro de organizar o Estado e
modelar as instituições”.277
A partir do Decreto nº 70.553, de 17 de maio de 1972, o Governo Federal
determinou que as atividades na área de ciência e tecnologia fossem organizadas em
sistemas. O referido Decreto, em seu Art. 1º acerca da formulação e execução da
Política Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, definia a atuação das
seguintes áreas de competência:

I - Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) - assessoramento sob o ponto de

vista científico-tecnológico.
II - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (MPCG) - assessoramento
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sob os aspectos econômico-financeiros, tendo em vista o entrosamento do
desenvolvimento

científico-tecnológico

com

a

Estratégia

Geral

do

Desenvolvimento Nacional. 278

O CNPq e o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral passariam a
exercer um papel fundamental na organização do que seria uma verdadeira “rede
sistêmica de desenvolvimento científico e tecnológico”. É interessante notar a forma
como a estruturação da “rede de investimentos em ciência e tecnologia” se articula,
amparada no binômio da “Segurança e Desenvolvimento”.
O entrosamento descrito no Decreto entre: o “desenvolvimento científico e
tecnológico” e a “Estratégia Geral de Desenvolvimento Nacional” passariam,
necessariamente, por uma articulação entre a planificação da ciência e da tecnologia, e o
planejamento macroeconômico. Para tal o CNPq e o MPCG teriam a atribuição de
preparar o primeiro Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(PBDCT).
O I Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT) foi
aprovado pelo Decreto nº 72.527, de 25 de julho de 1973, para ser executado entre 1973
e 1974. Em pronunciamento feito na ocasião, João Paulo dos Reis Velloso, Ministro do
Planejamento e Coordenação Geral, afirmou:

Em verdade, o progresso científico e tecnológico está para o Brasil dos anos 70 como
a emergência do processo de industrialização estava para o Brasil no 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 ideia 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 (...) Nesse sentido, o Plano representa a nota que faltava, o complemento
indispensável da tarefa de pragmatismo reformista que a Revolução vem
empreendendo”. 279
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Trata-se de um discurso em meio à euforia do “Milagre Econômico”, cujo
Estado assumiria, definitivamente, a sua ação planejadora em relação à estratégia de
desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a ciência e a tecnologia configuravam-se
como os pontos primordiais desta estratégia. Dentre as áreas de atuação do Plano
estavam: o desenvolvimento de novas tecnologias; o fortalecimento da capacidade de
absorção e criação de tecnologia pelas empresas nacionais; a consolidação de
infraestrutura para a pesquisa científica e tecnológica; a consolidação do sistema de
apoio ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a integração da indústria,
pesquisa e universidade.280
Há alguns meses do início do Governo do General Ernesto Geisel, uma outra
medida administrativa procurou potencializar ainda mais as iniciativas de valorização
da ciência e da tecnologia. Em 1º de maio de 1974, através da Lei de nº 6.036, o
Ministério de Planejamento e Coordenação Geral é substituído pela Secretaria de
Planejamento sem, no entanto, perder o status de Ministério. Reis Velloso permaneceu
como Ministro, assessorando diretamente ao Presidente da República, só que a partir
daquele contexto, como Secretário Geral, ou ainda, Ministro Chefe da Secretaria de
Planejamento.281 A Lei ainda estipulava que caberia à nova Secretaria de Planejamento
assistir o Presidente da República na coordenação da política científica e tecnológica. A
FINEP, o BNDE, o CNPq, o IPEA e o IBGE, ficavam vinculados à nova Secretaria de
Planejamento.282
Articulava-se no mesmo contexto o II Plano Nacional de Desenvolvimento, para
que fosse executado entre 1975 e 1979. Sua principal atribuição era implementação do
II e III Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT), também
previstos para execução durante o mesmo período. Mais uma vez a ciência e a
tecnologia seriam pensadas de forma planejada e articuladas a um poderoso sistema de
financiamentos.
O Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT) foi
criado em 15 de janeiro de 1975, através do Decreto nº 225/75. A articulação integrada
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do SNDCT seria encargo do PNDCT, e seu principal instrumento financeiro viria dos
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 283
que, por sua vez, era secretariado pela FINEP, na figura de seu executor, José Pelúcio
Ferreira.
Nessa perspectiva, o Regime Militar brasileiro desenhava o seu projeto
estratégico de desenvolvimento econômico e social, articulado-o ao avanço da ciência e
da tecnologia, sem jamais perder de vista a lógica do binômio “Segurança Nacional e
Desenvolvimento”. Através da planificação, a valorização da ciência e da tecnologia
seria a base para estruturação de uma poderosa “Articulação da Rede de Investimentos
em Ciência, Tecnologia e Educação Superior”, onde a ciência e a tecnologia
constituíram-se como: “(...) forças motoras do progresso e da modernização”.284
Por fim, é pertinente salientar uma observação feita por Schwartzman, em sua
obra “Ciência, Universidade e Ideologia: a política do conhecimento”, no que diz
respeitos aos investimentos feitos durante a década de 1970. Segundo ele:

Essa visão a respeito da ciência e da tecnologia presidiu ao grande
desenvolvimento dessa área no Brasil nos últimos anos, que deu ao país um
papel de destaque entre as nações em desenvolvimento na área de pesquisa
científica, tecnologia e na pós-graduação. Existirão certamente desacertos, mas
o fundamental, que foi dar à atividade científica e tecnológica recursos
adequados, condições institucionais de apoio, flexibilidade, preocupação com a
qualidade, foi conseguido. Seria uma grande perda para o país se, por causa de
algumas deformações passadas ou erros de concepção presentes ou futuros, todo
esse esforço da última década, iniciado pelo BNDE e levado à frente pela
FINEP, Conselho de Pesquisas e Ministério da Educação, entre outros, viesse a
se perder. 285

A obra citada demonstra uma certa apreensão pertinente em seu contexto, pois
foi publicada em 1981. Era o início do que se convencionou chamar de “década
perdida”. A euforia do capitalismo nacional esbarrou na crise mundial do petróleo, já em
curso desde a segunda metade da década de 1970, que acabou afetando a economia
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capitalista, como um todo. Terminara o que Eric Hobsbawm denominou de “A Era de
Ouro do Capitalismo” em seus “Anos dourados”286 e, consequentemente, “O Grande
Salto à Frente”, expresso pelo próprio Schwartzman em seu clássico sobre a “Formação
da Comunidade Científica no Brasil”, originalmente publicado dois anos antes da obra
citada acima. 287
O capitalismo internacional entrava em mais uma de suas “crises cíclicas”, se
considerarmos a perspectiva teórica marxista adotada Hobsbawm, arrastando com ele o
“Milagre Brasileiro”. Àquela altura, governava o último dos Presidentes militares, o
General João Batista Figueiredo. Com o país e o mundo em crise, não restou outra saída
ao último dos Generais Presidentes, se não administrá-la.
Quando publicou a sua obra: “Ciência, Universidade e Ideologia: a política do
conhecimento” já havia se passado dez anos de atuação da FINEP como Secretaria
Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e menos
treze anos da implantação da Pós-Graduação nas universidades brasileiras. O FUNTEC
do BNDE já tinha se extinguido oficialmente entre 1975 e seu último contrato em 1976,
não sobrevivendo à década de 1980. Durante todo este período, também foi inegável a
contribuição do CNPq e da CAPES para a formação de mão de obra altamente
qualificada através dos auxílios e bolsas, por exemplo.
O texto transcrito revela dois aspectos interessantes que eu gostaria de salientar:
O primeiro deles é o reconhecimento de que o Brasil, apesar dos longos anos de
Ditadura Militar, avançou inegavelmente em termos da estruturação da ciência, de sua
tecnologia, e do ensino superior, especialmente no que tange ao desenvolvimento da
pós-graduação. O outro aspecto que me chamou a atenção é o fato de que o autor
expressa seu receio de que todos os esforços feitos na década anterior fossem perdidos.
Durante os vinte e um anos de Regime Militar, o poder cada vez mais
centralizador do Estado se estruturou guiado pelo binômio

“Segurança e

Desenvolvimento”. Os investimentos em ciência e tecnologia, bem como na
estruturação da pós-graduação foram, estrategicamente planejados, como as únicas vias
de se alcançar o desenvolvimento econômico e social.
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Os esforços alavancados pelos militares e suas equipes de trabalho foram
imprescindíveis para o reconhecimento descrito acima por Schwartzman. O Brasil de
fato daria “O grande Salto à Frente” no que diz respeito ao desenvolvimento da ciência,
da tecnologia e de sua educação superior, especialmente a pós-graduação. Estruturadas
durante todo o Regime Militar como componentes estrategicamente importantes, do
ponto de vista da Segurança Nacional, passaram a se constituir como instrumentos que
possibilitariam ao país alcançar a condição de “Brasil Potência”, ou ainda, de um
“Brasil Grande” e autônomo do ponto de vista científico e tecnológico, objetivando
atingir o desenvolvimento econômico e social.
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CAPÍTULO 3
O Nascimento da Geofísica Nuclear na
Universidade da Bahia

O processo de estruturação da Geofísica na Bahia se deu devido à convergência
de uma série de fatores históricos, geoclimáticos e diferentes atores. Uma das ações
fundamentais que favoreceram a institucionalização deste campo de pesquisa na Bahia
foi a Reforma Universitária de 1968. É neste contexto de “Modernização Autoritária”
que se estruturou, na já denominada Universidade Federal da Bahia, o Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica (PPPG). Mais uma vez, o “Grande Salto à
Frente” descrito por Schwartzman a partir do ano de 1968 seria o “divisor de águas”
para a ciência, tecnologia e educação superior brasileira, permitindo assim a
estruturação da Geofísica na Bahia e consequentemente, sua consolidação em nível
nacional.
No entanto, as condições históricas que levariam à formação do PPPG,
encontram suas raízes na década de 1960, especialmente a partir de sua segunda metade,
quando então se desenvolveu o primeiro curso de pós-graduação em Geofísica do
Brasil, inicialmente na modalidade de lato sensu e a formação de um núcleo de
pesquisas em Geofísica Nuclear que, por sua vez, se constituiria nas bases para a
formação de um dos mais importantes grupos de pesquisas em Geofísica do país, o
referido Programa de Pesquisas e Pós Graduação em Geofísica (PPPG) da Universidade
Federal da Bahia.
O objetivo do presente capítulo é compreender o processo histórico que levou à
institucionalização da Geofísica na Bahia. Para tal, é essencial verificarmos o papel
desempenhado pela Petrobrás, bem como pela então Universidade da Bahia neste
processo de institucionalização, desde a implantação conjunta entre estas duas
instituições do primeiro curso de pós-graduação em Geofísica do país na modalidade de
lato sensu, o posterior desenvolvimento do primeiro grupo de pesquisas em Geofísica
Nuclear que, por sua vez, constitui-se na base para a estruturação do Programa de
Pesquisas e Pós Graduação em Geofísica (PPPG) na Universidade Federal da Bahia
durante a Reforma Universitária promovida pelo Regime Militar a partir de 1968.
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Para tal, é necessário analisar o contexto histórico de envolvimento do Conselho
Nacional de Petróleo na formação de geólogos para atuarem no setor petrolífero
brasileiro através do Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo (CENAP)
criado no início década de 1950 e, em seguida, o papel da Petrobrás na estruturação do
primeiro curso de pós-graduação em Geofísica na então Universidade da Bahia, na
primeira metade da década de 1960. É necessário, portanto, que recuemos no tempo e
na própria estruturação do Estado brasileiro a partir da década de 1930 e, mais uma vez,
de volta aos “Primórdios do Brasil Potência”.

3.1- Os caminhos do Conselho Nacional de Petróleo, da Petrobrás e da
Geofísica na busca pelo Petróleo na Bahia

No que diz respeito à historiografia da ciência, a geofísica ainda encontra-se
submersa nas narrativas sobre o desenvolvimento das geociências no Brasil. As
Instituições destinadas a formar engenheiros de minas e metalúrgicos, dentre outras
áreas das geociências, são instituições advindas do Império, como a Escola de Minas de
Ouro Preto, por exemplo, criada em 12 de outubro de 1876.288
Os primeiros cursos de Geologia, estritamente falando, foram criados no Brasil
na década de 1950. A indústria do petróleo que se iniciava antes mesmo da criação da
Petrobrás adquiria mão de obra por intermédio do Conselho Nacional de Petróleo que,
na verdade, contratava Engenheiros de Minas, de Metalurgia e Civis para atuarem no
setor. Desta forma, este órgão assumiu a dianteira da formação profissional qualificada
para atuar na referida indústria, função formativa que será repassada para a Petrobrás a
partir da sua constituição.289
Segundo Umberto Cordani: “A área de geociências cobre um espectro muito
amplo de subáreas com características próprias e estado de evolução e
288
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amadurecimento diferentes, no plano nacional”.290 A Geofísica se insere entre elas,
além disso, no seu caso específico:

(...) as atividades científicas só vieram a se firmar a partir da década de 60, com
a implementação da política governamental de formação de recursos humanos
na pós-graduação, implantando-se nas principais universidades do país cursos
com ênfase em várias especialidades, de acordo com experiências preexistentes
ou com as vocações regionais detectadas (...).291

Desde a primeira década do século passado, o governo procurava reunir esforços
para encontrar petróleo no Brasil. A preocupação com a matriz energética que pudesse
dar suporte a um capitalismo industrial ainda insipiente esbarrava, desde cedo, na falta
de tecnologia de prospecção e mão de obra qualificada neste setor, bem como na falta
de recursos e com a sabotagem das empresas controladoras do truste mundial do
petróleo, a exemplo da Royal Dutch-Shell e da Standard Oil of New Jersey. 292
A primeira

instituição

dedicada

a

realizar

levantamentos

geológicos

sistematizados e de abrangência nacional foi o Serviço Geológico e Mineralógico do
Brasil (SGMB), criado ainda durante o governo do Presidente Afonso Pena, através do
Decreto nº 6.323 de 10 de janeiro de 1907. Vinculado ao Ministério da Indústria Viação
e Obras Públicas, cujo ministro era o engenheiro baiano Miguel Calmon Du Pin e
Almeida, o SGMB teria como objetivo: “(...) fazer o estudo científico da estrutura
geológica, da mineralogia, meios e recursos minerais do território da República, tendo
sobretudo em vista o aproveitamento dos recursos minerais (...)”.293
Segundo Fernando de Azevedo, em sua precursora obra sobre “As Ciências no
Brasil”, o desenvolvimento das ciências geológicas em nosso país pode ser observado
em três fases distintas, são elas a:
290
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1) época dos viajantes estrangeiros (1810-1875); 2) as primeiras iniciativas
oficiais para a pesquisa sistemática com a criação de comissões, mas ainda
orientadas por cientistas estrangeiros e, finalmente; 3) fase moderna com
desenvolvimento de pesquisas sistemáticas nacionais, a partir de 1907. 294

A criação do SGMB, no início do século passado, correspondeu, portanto, ao
que o autor denominou de fase moderna, no que tange à formação das ciências
geológicas no Brasil, período que se inicia em 1907 e se estende até 1935, a partir de
quando se deu a consolidação e sistematização dessas pesquisas. Neste contexto, os
engenheiros de minas que atuavam como geólogos compunham o novo órgão e, na sua
grande maioria, provinham da Escola de Minas de Ouro Preto. Segundo Silvia
Figueirôa, estes profissionais não encontravam postos de trabalho ao final do século
XIX, entretanto, no decorrer do século seguinte seriam trabalhadores altamente
demandados, em razão do crescente processo de industrialização, urbanização e das
novas necessidades energéticas.295
Após eclosão da Primeira Guerra Mundial, as discussões que se seguiram em
torno da exploração do petróleo unificaram: políticos, imprensa, militares e intelectuais,
demarcando o que seria um dos grandes desafios da política brasileira ao longo do
século XX, a saber: (...) a relação entre a indústria do petróleo e o desenvolvimento
econômico, a vulnerabilidade militar e as realidades da política internacional do
petróleo”.296 Para além do interesse no desenvolvimento e na indústria nacional, o
petróleo se tornaria uma questão de segurança nacional, não só para o Estado, mas
principalmente para os militares interessados em garantir a soberania nacional em
relação aos recursos naturais.
Desta forma, ao término da Primeira Guerra Mundial, o SGMB iniciou trabalhos
de sondagem com perfurações realizadas no ano de 1919, em Mallet, no ano seguinte
em Garça Torta, em Alagoas e Cururupe na Bahia. Estas investidas seriam notadamente
294
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marcadas pela ausência de profissionais qualificados na área de Geofísica. Segundo
José Luciano Dias e Maria Quaglino:

Em Millet, as primeiras perfurações revelaram indícios de óleo e gás. Esse fato
motivou ainda mais a programação de novas atividades na bacia do Paraná,
estendendo-se então, aos estados de São Paulo, Santa Catarina e até mesmo ao
Rio Grande do Sul. Os vestígios encontrados em São Paulo levaram os técnicos
do SGMB a concentrar esforços na região durante todo o período. O exame dos
indícios superficiais, contudo, é abandonado por volta de 1927, em vista de seus
parcos resultados, e a nova diretriz exploratória já indica a necessidade da busca
de estruturas geológicas favoráveis. Sem experiência nos trabalhos de geofísica
e sem especialistas em geologia de petróleo, o SGMB irá apenas substituir
antigos problemas por novos. 297

O desenvolvimento econômico esbarrava na falta de conhecimentos técnicos e
científicos que possibilitassem um maior aproveitamento dos recursos naturais
disponíveis. Neste sentido, podemos afirmar que o desenvolvimento da Geofísica no
Brasil está fortemente relacionado à busca de uma matriz energética, no caso, o petróleo
e o gás natural. O país dispunha apenas da Escola de Minas de Ouro Preto para formar
profissionais na área da ciência geológica, da mineralogia, da metalurgia e do
desenvolvimento tecnológicos nessas áreas. 298 Apesar da demanda da Geofísica, como
já salientei, a estruturação desta área para a formação de profissionais só se iniciaria na
década de 1960, na Bahia. Voltarei a esta questão um pouco mais adiante.
Desde a década de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, contexto
que denominei de “Primórdios do Brasil Potência”, várias tentativas de pesquisa e
exploração do petróleo fracassaram. As primeiras reservas, como já mencionado, foram
encontradas na região do Nordeste brasileiro, precisamente no Lobato, Salvador Bahia,
em 1939.299 Durante aquele contexto, segundo José Murilo de Carvalho, a Escola de
Ouro Preto seria a grande impulsionadora dos conhecimentos necessários ao
desenvolvimento do país:
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A Escola produziu, até 1930, a primeira geração de geólogos brasileiros; os
primeiros projetistas de altos-fornos (...), e um pioneiro do desenho, da
construção e da operação de fornos elétricos; muitos vasculhadores de nossas
terras em busca de recursos minerais; diretores e técnicos do Serviço Geológico;
os primeiros industriais da siderurgia; (...) diretores de estradas de ferro,
secretários e ministros de Estados. Quase todos os ex-alunos eram dominados
pela preocupação de explorar e desenvolver os recursos naturais do país, de
escapar das amarras da economia colonial monocultora e exportadora, de
defender os interesses nacionais, de promover o desenvolvimento econômico.
Certamente, a plena expansão das atividades desse grupo de engenheiros, e de
outros com formação semelhante, dependia de transformações da economia.
Mas eles foram elementos ativos dessa mesma transformação ao fornecer
capacitação científica, técnica e empresarial e visão política adequada aos novos
tempos.300

O desenvolvimento do Estado capitalista no Brasil, a partir de 1930, dependia de
conhecimentos em áreas específicas das geociências, tais como Mineralogia, Geologia
do Petróleo e Geofísica. A partir de 1934, o SGMB deu lugar ao Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) e neste mesmo ano estruturou-se o Código das
Minas.301
O Governo Vargas e o grupo de militares nacionalistas, que o apoiavam, já se
apropriavam do Recôncavo baiano mesmo antes da criação da Petrobras. O Conselho
Nacional de Petróleo criado em 1938, já no primeiro ano do Estado Novo, foi presidido
pelo General Horta Barbosa, que pertencia a uma linha nacionalista e centralizadora
dentro do Exército, defensor do monopólio integral do petróleo nas mãos do Estado e se
opunha radicalmente: “(...) à participação do capital externo nos assuntos considerados
de segurança nacional, como o petróleo, por exemplo”.302 Segundo Cid Teixeira:
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Do ponto de vista econômico, o governo reafirmou a política de fortalecer a
industrialização de base e substituir as importações pela produção local. Havia
um tom nacionalista na defesa da indústria e dos setores, considerados como
fundamentais à segurança do País, como o petróleo, protegendo-os contra os
interesses estrangeiros. (...) A criação do Conselho Nacional de Petróleo (CNP)
sofreu grande interferência deste pensamento. 303

Caberia ao Conselho Nacional de Petróleo desenvolver pesquisas de prospecção
e garantir todas as etapas de extração e beneficiamento do petróleo. Com isso o Estado
brasileiro procurava manter o controle da indústria petrolífera, com o objetivo de
garantir os interesses nacionais em detrimento do capital estrangeiro. 304
A descoberta de petróleo na região do Lobato, em 1939, seria a primeira grande
vitória do recém-criado CNP e da estratégia traçada pelo Estado brasileiro e pelos
militares nacionalistas a ele ligados, de se conquistar o monopólio do valioso
combustível. Ao longo deste ano, o governo brasileiro voltava a sua atenção para o
Nordeste, especificamente para a Bahia. Em meio à conjuntura que levaria o mundo à
Segunda Guerra Mundial, Salvador configurava-se como uma das regiões mais
promissoras no país, alimentando ainda mais o sonho da autonomia nacional em relação
ao petróleo. No entanto, ao longo daquele ano, constatou-se que o poço encontrado no
Lobato não possuía reservas comerciais. 305 Segundo José Luciano de Mattos Dias e
Maria Ana Quaglino:

O poço responsável pela descoberta de 1939 rapidamente perdeu vazão, mas
abandonar a área era impossível por motivos políticos – sendo necessário evitar
novas especulações na imprensa – e técnicos – o futuro pioneiro fora realizado
sem que sequer se completasse o plano de pesquisa sugerido por Fróes de
Abreu, Glycon e Irnack.306
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Com base nesta constatação, o CNP iniciou a exploração na região da cidade
baixa, região metropolitana de Salvador, expandindo as buscas na Penha, na Vila
Militar e na atual Avenida Luís Tarquínio. Em 30 de setembro de 1939 o próprio
General Horta Barbosa: “(...) ordenou a transferência das atividades de prospecção
para a região da Penha, onde se deu o furo inaugural do CNP (...)”.307 No mês
seguinte, em 28 de outubro, uma sonda mais moderna encomendada dos Estados
Unidos pelo CNP, perfurou mais um poço próximo à Avenida Luis Tarquínio. A
inauguração desse poço contou com a presença do General Horta, que acompanhou
também o início dos trabalhos na Vila Militar, na Boa Viagem, chegando a visitar o
poço inaugural da Penha.308
Ainda durante o ano de 1939, o CNP prospectou vários poços na região do
Lobato, com a esperança de que se encontrasse uma maior incidência do óleo na região.
No ano seguinte, o próprio Getúlio Vargas vai a Salvador visitar os poços prospectados
e o andamento dos trabalhos. Àquela altura, as perspectivas de se encontrar reservas
comerciais na região já havia se esgotado. Conforme um dos Engenheiros do CNP,
Pedro de Moura, foram feitos dezessete poços naquela região, dos quais dez foram
considerados secos e apenas sete, de fato, confirmavam um pequeno aproveitamento
comercial das reservas exploradas. 309
Em 1941, o CNP finalizou suas atividades de perfuração na região metropolitana
de Salvador e procurou, a partir de então, desenvolver suas atividades em direção ao
Recôncavo Baiano.310 Desta forma: “Foram iniciados os trabalhos de mapeamento
geológico do Recôncavo baiano, conduzido pelo geólogo Pedro Moura, e de geofísica,
a cargo de uma companhia norte-americana, a United Geophysical Co”.311
Mesmo com mão de obra qualificada insuficiente, entre as décadas de 1930 e
1940, o Departamento Nacional de Produção Mineral e o Conselho Nacional de
Petróleo realizaram importantes pesquisas que possibilitaram, não só a criação da
Petrobrás, mas ações por parte do Governo Federal com o intuito de minimizar a
307
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carência de geólogos e geofísicos que dessem conta das novas demandas do capitalismo
nacional. Desta forma, a partir da década de 1940:

O mapeamento geológico e a geofísica, contudo, começavam a apresentar
resultados bem melhores. Com realização para 1940 e 1941, o detalhamento da
geologia de superfície do Recôncavo já podia exibir, antes de seu término, a
descoberta de Candeias, em maio de 1941. Era o primeiro campo comercial de
petróleo no Brasil. Em maio do mesmo ano descobria-se gás no campo de Aratu
e, em 1942, petróleo em Itaparica.
O CNP era bem mais flexível que o DNPM no manejo de suas verbas, que
também eram maiores. Isso permitiu, por exemplo, a contratação de firmas
prestadoras de serviços, como as norte-americanas Drilling and Exploration
Co., encarregada da perfuração dos poços, e United Geophysical Co. Não
dispondo de técnicos ou equipamentos em número desejado, o CNP conseguira,
com esses contratos, acelerar o ritmo dos trabalhos. Foi possível até mesmo
adquirir três sondas modernas, ainda em 1940. No entanto, quando as restrições
ao embarque de equipamentos de exploração e de peças de reposição foram
impostas pelo governo norte-americano, não houve alternativa senão diminuir o
ritmo das atividades. 312

Em geral, importava-se tecnologia e mão de obra especializada na área de
geofísica. É curioso notar que, mesmo contratando a tecnologia advinda de empresas
norte-americanas, o governo norte americano procurava impor barreiras e limitações
para que não adquiríssemos o conhecimento necessário para a perfuração de poços e,
em razão disso, também não adquiríssemos a autonomia necessária para que
pudéssemos romper com a dependência das importações, tanto do combustível, quanto
dos equipamentos necessários para se efetuar a prospecção. A este respeito, Fernando
de Azevedo já identificava em sua obra pioneira acerca do desenvolvimento da ciência
no Brasil que:

A própria escassez de cientistas e geólogos e a pluralidade das tarefas explicam
a frequência de produção nem sempre fecunda. Trabalha-se em geologia geral,
312
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geologia do petróleo, paleontologia, geologia aplicada à estratigrafia, nas
pesquisas dos nossos solos, para citar só alguns. 313

Neste sentido, o papel assumido pelo Estado brasileiro, a partir de 1930, de
promotor e articulador do desenvolvimento nacional, colocaria o Brasil na “rota para o
progresso” e, para se atingir este objetivo, na “rota para o desenvolvimento das
ciências”, em especial das geociências, visto que a estruturação do capitalismo nacional
dependia da exploração e controle dos recursos minerais considerados estratégicos do
ponto de vista da “Segurança Nacional”, tais como o petróleo e o gás natural.
No decorrer da década de 1940, alguns estudos geológicos e geofísicos foram
feitos pelo governo brasileiro. Com relação à primeira área do conhecimento, foi dada,
na ocasião, uma importante contribuição. Segundo Fernando de Azevedo:

(...) verificam-se as mais variadas contribuições. Considerando-se o pouco que
conhecemos do imenso território nacional, é evidente que os trabalhos regionais
fornecem as pedras fundamentais do edifício geológico. Como síntese, apareceu
o mapa geológico da América do Sul elaborado por geólogos brasileiros e
editado pela Geological Society of America. Este mapa fixa os nossos
conhecimentos até o ano de 1947.
Além disso, outros grandes passos foram dados nos conhecimentos regionais.
Descobriu-se, no Meio Norte, a existência de vasta bacia sedimentarcontinental-marinha de idade paleozoica. Fato também importante resultou dos
estudos geofísicos e de perfuração na bacia amazônica, os quais indicaram a
existência de uma fossa de vários milhares de metros de espessura de
sedimentos, cortando a embocadura do rio Amazonas.
As pesquisas geofísicas na bacia paleozoica amazônica indicam espessura de
sedimentos estimados em dois a três mil metros para o eixo da bacia. Já no sul
do País, na bacia do Paraná, descobriram-se camadas marinhas fossilíferas,
mostrando que, durante a glaciação, nesta região ocorreram efetivamente
invasões marinhas.314
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As pesquisas e os investimentos na formação de pessoal especializado em
Geologia e Geofísica para atuarem na indústria do petróleo foram intensificados pelo
Conselho Nacional de Petróleo, ao final da década de 1940 e durante as duas décadas
posteriores.

Um dos personagens de grande importância durante este processo de

formação foi o químico industrial e engenheiro químico Antônio Seabra Moggi.
Antônio Moggi nasceu em Turim, na Itália, em dezembro de 1920 e veio morar
no Brasil ainda criança. Formou-se em Química Industrial pela Escola Nacional de
Química, na antiga Universidade do Brasil. No início da década de 1940, fez curso de
formação de oficiais CPOR, formando-se na divisão de cavalaria. Na ocasião obteve
uma licença do General Eurico Gaspar Dutra, então Ministro da Guerra de Getúlio
Vargas durante o Estado Novo, para estudar no exterior e, com isso, acabou se livrando
da obrigação de combater o nazi-fascismo durante a Segunda Guerra.
Em dezembro de 1944, um ano antes do final da Guerra, seguiu para os Estados
Unidos para estudar Engenharia Química na Vanderbilt University, no Tennesse.315 Ao
concluir sua formação como engenheiro químico, foi estudar “business administration business and engineering administration” no Massachusetts Institute of Technology
(MIT).
Naquele mesmo ano, o Conselho Nacional de Petróleo, sob nova direção do
General João Carlos Barreto, contratou a firma de consultoria De Golyer MacNoughton
para realizar a supervisão das atividades de exploração e opinar sobre as possibilidades
de se encontrar outras jazidas petrolíferas no Brasil. Durante esse mesmo contexto
iniciam-se a aerofotogrametria, por intermédio da Cruzeiro do Sul, a tomada de perfis
elétricos realizada por Schlumberger e a contratação de novas empresas de Geofísica,
tais como: Exploration Surveys Inc. e a Geophysical Survey. 316 Desta forma, durante
esses primeiros anos, o representante do CNP administrava os contratos de um
escritório situado em Salvador. Basicamente as atividades do CNP, nesse período, eram
concentradas na Bahia, por uma questão estratégica em relação às áreas onde o petróleo
havia sido encontrado. Desta maneira:
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Com exceção de alguma atividade de geofísica e das perfurações realizadas em
Alagoas, as atividades do CNP concentravam-se inicialmente na Bahia. O
objetivo era delinear completamente as possibilidades do Recôncavo,
contornando as restrições materiais impostas pela guerra Após seu término,
novas áreas passam a ser pesquisadas (...).
Novas descobertas, porém, somente no Recôncavo. D. João é descoberto em
março de 1947; Pedras em abril de 1950. Os campos de gás de Mata de São
João são descobertos em 1951, sendo também desse ano os campos de petróleo
de Água Grande e Paramirim. Sempre seguindo para o norte do Recôncavo, em
1953 é descoberto o campo de Pojuca.317

As pesquisas do CNP avançavam em direção ao interior da Bahia, no decorrer
da década de 1940. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a
intervenção militar que levou ao fim da ditadura do Estado Novo, como já foi
mencionado, o General Eurico Gaspar Dutra sagrou-se vencedor do pleito eleitoral à
presidência da República. 318 Alguns meses depois da sua posse, em 31 de janeiro de
1946, o Governo Dutra sancionou o Decreto-Lei nº 9.881, de 16 de setembro de 1946,
onde criava a Refinaria Nacional do Petróleo S/A, como fora inicialmente chamada, sob
a responsabilidade direta do Conselho Nacional de Petróleo. 319 Como salienta Cid
Teixeira, em mensagem presidencial daquele ano, Dutra ressalta a importância da
intensificação das pesquisas geológicas na região do Recôncavo:

Prosseguiram com intensidade os trabalhos de pesquisa de petróleo em vários
Estados da Federação. Como era natural, tiveram maior surto de operação na
região do Recôncavo da Baia de todos os Santos, no Estado da Bahia... De fato,
a decisão de industrializar o mais rápido possível o petróleo baiano, embora em
volume não avultado, determinou a intensificação dos estudos geológicos na
referida região. 320
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Em meio a esse contexto de carência de profissionais especializados e com
formação acadêmica que pudessem atender as novas demandas da indústria do petróleo,
ao retornar para o Brasil em 1947, Antônio Moggi foi convidado pelo Presidente do
Conselho Nacional de Petróleo, o General João Carlos Barreto. Após aceitar o convite,
iniciou suas atividades como Oficial de Gabinete do General João Carlos Barreto,
juntamente com mais dois membros do Conselho que exerciam a mesma função,
Leopoldo Miguez de Mello e Carlos Eduardo Paes Barreto. Na ocasião, a chefia do
Gabinete era exercida pelo Coronel Milton Araújo. Os militares hegemonicamente
exerciam cargos de comando dentro do CNP e a hierarquia militar predominava dentro
da instituição.321
Ao ingressar no Conselho Nacional de Petróleo, Antônio Moggi se envolveu
com o projeto de implantação da Refinaria Nacional de Petróleo S/A, que veio a se
chamar Refinaria de Mataripe e depois, Landulfo Alves, em homenagem ao político
baiano. Naquela ocasião, o CNP instaurou a Comissão da Refinaria Nacional de
Petróleo S/A, encarregada de viabilizar implantação da refinaria, e o engenheiro
Antônio Moggi foi nomeado o seu secretário executivo.322
Enquanto a “Campanha do Petróleo é Nosso” se desenrolava em alguns dos
principais centros urbanos do país, o Recôncavo baiano se preparava para sediar a
primeira refinaria de petróleo do país. Em meio à impossibilidade de se encontrar
alguma empresa nacional que pudesse levar adiante o projeto de construção da
Refinaria, após uma tomada de preços, o Governo Dutra, por intermédio do CNP,
firmou contrato com a empresa norte-americana The M. W. Kellog, que se
responsabilizou por construir uma refinaria do tipo “Thermal Cracking”. A produção
prevista inicialmente era de 2.500 barris de petróleo por dia, além disso a companhia
assumiu todas as etapas do trabalho, desde o projeto até o acompanhamento das fases
iniciais de sua execução.323
Àquela altura, o engenheiro Carlos Eduardo Paes Barreto era Oficial de
Gabinete do Presidente do CNP e, por essa razão, foi designado para ir aos Estados
Unidos acompanhar, junto a esta empresa, a elaboração do projeto e a encomenda dos
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equipamentos. A conclusão das obras de construção da Refinaria estava prevista para
abril de 1949, no entanto, nesta data, apenas os trabalhos de terraplanagem haviam sido
concluídos. Em janeiro de 1950, treze técnicos americanos da Kellog chegaram para dar
suporte aos engenheiros brasileiros envolvidos com o projeto da construção da Refinaria
de Mataripe.
Em setembro do mesmo ano, a Refinaria era inaugurada. Apesar das pesquisas
estarem avançando no Recôncavo, àquela altura, sobretudo pelo intermédio de empresas
contratadas pelo CNP, o grande problema recorrente ainda era a falta de profissionais
que pudessem corresponder às demandas da nascente indústria do petróleo no Brasil.
Com o objetivo de superar a carência de mão de obra, o Conselho Nacional de
Petróleo criou, a partir de 1950, o Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo
(CENAP), tendo o Engenheiro Químico Antônio Moggi como seu primeiro diretor. Ao
cumprir a missão de inaugurar a Refinaria de Mataripe, ele agora se deparava com um
novo desafio. Durante o processo de construção da Refinaria, ficou mais do que
evidente que o país não poderia mais ficar refém de mão de obra formada no exterior e
que deveria investir na formação de pessoal qualificado para atuar com autonomia na
indústria de petróleo nascente. Em depoimento ao CPDOC, Antônio Seabra Moggi
declara quais seriam as estratégias do Conselho Nacional de Petróleo naquele contexto:

Mas, nesse contato com a Kellog, previu-se que ela deveria dar oportunidades e
até prestar ajuda na partida da refinaria, para explicar como funciona etc.
Evidentemente, tudo isso seria feito seguindo o chamado Black-book, o livro de
códigos de como funcionava a refinaria. Era a receita do bolo, que eles nos
mandavam. E aí veio a primeira dificuldade: no momento em que aquele
petróleo, obtido daquelas jazidas, começou a escassear, nós tínhamos que usar
petróleo de diferentes procedências. Os petróleos do campo de Catu, que foi
sendo descoberto, e de outros, como o D. João, não tinham a mesma
composição. Então, nós voltamos a ter que chamar o homem que fez a receita
do bolo para que ele fizesse novamente a receita. E aí começamos a sentir a
necessidade de ter um know-how próprio, não só de cozinheira que sabe fazer a
receita dos outros, mas daquela que sabe desenvolver a sua própria receita e,
portanto, projetar unidades e instalações que possam atender a uma condição
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específica daquela conjuntura daquele país, naquele momento, e da matériaprima de que dispõe. 324

As dificuldades enfrentadas para a estruturação da Refinaria de Mataripe
abririam caminho devido à necessidade de se investir em formação de técnicos em
geologia e refino de petróleo, bem como de geofísicos. Sem conhecimentos técnicos e
domínio desses campos do conhecimento, não seria possível desenvolver setores
estratégicos que possibilitariam o desenvolvimento da economia nacional. O binômio da
“Segurança Nacional e Desenvolvimento” impulsionaria o Conselho Nacional de
Petróleo a desencadear um processo de formação profissional para atuarem no setor de
petróleo.
Em seu segundo mandato, Getúlio Vargas cria a Petrobrás. Logo quando
assumiu após ser eleito, Vargas tomaria medidas importantes junto à Assessoria
Econômica da Presidência da República. A primeira delas, segundo Cid Teixeira, foi a
reorganização das atribuições do Conselho Nacional de Petróleo que, a partir de então,
se responsabilizaria pelos setores de fiscalização e normatização de assuntos referentes
ao petróleo, cabendo a uma nova empresa projetada: “Petróleo Brasileiro S/A”, todas as
demais atividades referentes ao setor, ou seja, a pesquisa, a lavra, comércio, refinação e
transportes. Para tal: “(...) em 6 de dezembro de 1951, encaminhou-se o projeto nº 1.516
para a criação dessa empresa de capital misto, nacionais e estrangeiros, sendo o
Estado acionista majoritário (51%)”.325
Alguns anos após a formulação do projeto original, em meio à influência de
grupos nacionalistas dentro e fora das Forças Armadas, Vargas assinou, através da Lei
nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, o projeto que criava a Petrobrás, consolidando os
interesses nacionais e o papel do Estado na defesa deste importante recurso mineral.
Não é exagero afirmarmos que os caminhos das Geociências, em especial da Geologia e
da Geofísica na Bahia estão, de alguma maneira, ligados à Empresa Brasileira de
Petróleo (Petrobrás).326
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Dessa forma, o potencial geológico e mineral do Recôncavo Baiano influenciou
tanto na fundação da Escola de Geologia da Bahia (1957), como na institucionalização
da Geofísica nas décadas seguintes. A partir da primeira metade da década de 1960,
com a criação do Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia IMF/UBA
e as ações da Petrobrás no Recôncavo baiano em busca de petróleo e gás natural, o
campo da Geofísica foi implementado pela primeira vez no país.

3.2-A Petrobrás e a Institucionalização da Geofísica na Universidade da Bahia: do
“Latu Senso” às Plataformas Continentais.

A criação do IMF/UBa, no início da década de 1960, foi um dos marcos para a
institucionalização da Geofísica na Bahia. Em 1965, o físico e engenheiro civil José
Walter Bautista Vidal foi indicado para chefiar o setor de Física. Em depoimento, vinte
anos depois, ele relembra: “(...) Logo que assumi a chefia (...). Fui a São Paulo e
consegui convencer doze jovens Físicos para virem para a Bahia. O campo da pesquisa
em Geofísica era o grande impulsionador”. Nesta fase, o apoio da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) foi fundamental para tais contratações.
Dentre os físicos que vieram para a Bahia estavam: Humberto S. Tanure, Jean
Marie Flexor e Antônio Expedito. A equipe liderada por Bautista Vidal estabelece um
convênio entre o IMF/UBa e o Centro de Aperfeiçoamento de Pesquisa de Petróleo
(CENAP) da Petrobrás, fundando o primeiro curso de pós-graduação em Geofísica latu
sensu do país, com dois anos de duração, formando os primeiros geofísicos que
trabalhariam nas Plataformas Continentais da Petrobrás.
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deste trabalho, Aurino Ribeiro Filho, Olival Freire Júnior e o autor desta tese, também apresentaram
sobre o mesmo tema, um painel na Meeting of the Americas, realizado em Foz do Iguaçu (PR), entre 8 e
12 de agosto de 2010, intitulado: “Research and Graduate Studies in Geophysics – Notes on the Role of
Petrobrás and the Case of the Universidade Federal da Bahia”. Ver, RIBEIRO FILHO, A.; FREIRE
JÚNIOR, Olival; CLEMENTE, José Eduardo Ferraz. Research and Graduate Studies in Geophysics –
Notes on the Role of Petrobrás and the Case of the Universidade Federal da Bahia, 2010. (Apresentação
de Trabalho/Painel: Meeting of the Americas, realizado em Foz do Iguaçu, Brasil).

130

Àquela altura, o Recôncavo baiano era a única região produtora de petróleo do
país e, por essa mesma razão, a Petrobrás encontrava-se no Estado em busca de jazidas
petrolíferas.327

Nesse

contexto,

Bautista

Vidal,

conjuntamente

com

outros

pesquisadores, apresenta à Universidade um projeto de especialização em geofísica,
conseguindo que a Universidade firmasse um convênio com o Centro de
Aperfeiçoamento de Pesquisa de Petróleo (CENAP), da Petrobrás.
Desta forma, a partir de 1964, iniciava-se um importante projeto de formação de
geofísicos que, ao término dos dois anos do curso de pós-graduação latu-sensu,
especializavam-se em diversos campos da Geofísica. Muitos desses alunos passaram a
desempenhar um importante papel nos estudos geofísicos das plataformas
continentais.328 Cerca de 60 geofísicos formaram-se a partir desse projeto e, devido ao
seu bom rendimento, foi estabelecido um novo convênio entre a Universidade e o
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), o que
possibilitou a vinda de doutores em geofísica ao IMF, para que se integrassem ao
programa de pós-graduação em geofísica, tanto no campo da pesquisa, como na prática
do ensino.
Dentre os pesquisadores que se deslocaram do exterior para o Instituto estavam:
G. Adler, L. P. Geldart, Jacques Labeyrie, Claude Lalou. 329 Estavam lançadas as bases
do que seria um dos programas de pós-graduação mais bem conceituados do país, tendo
sido inclusive o primeiro envolvendo a geofísica aplicada. 330
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Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 2.
Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de VASCONCELOS; Olival FREIRE JÚNIOR, A
Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em Geofísica no Estado da Bahia, Revista Brasileira de
Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 219.
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Ibid., p. 219.
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Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 5.
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3.3- A Geofísica Nuclear na Universidade da Bahia

É importante que se registre, antes de mais nada, que existem apenas dois artigos
pioneiros que abordam este tema, comumente importantes para se compreender a
criação da pós-graduação em geofísica (especialização, em caráter de lato sensu),
promovida pelo Departamento de Física do IMF, da Universidade da Bahia e o CENAP
da Petrobrás, que acabamos de descrever, bem como para se compreender a formação
do núcleo de Geofísica Nuclear na Universidade Federal da Bahia que, por sua vez,
lançaria as bases para a formação do PPPG/UFBA, a partir de 1969.
O primeiro deles foi produzido por Aurino Ribeiro Filho, Dionicarlos Soares de
Vasconcelos e Olival Freire Jr, em 2003, é intitulado: “A Contribuição Francesa ao
Ensino e à Pesquisa em Geofísica no Estado da Bahia” e o segundo foi produzido por
Aurino Ribeiro Filho, em 2007, cujo título é: “A Pesquisa de Aerossóis no Estado da
Bahia (Brasil): notas históricas sobre um projeto interrompido”. São esses, portanto, os
guias seguros para prosseguir.
Conforme Aurino Ribeiro, o sucesso alcançado pela especialização em geofísica
abriria novas e importantes portas. Os profissionais que se formaram na pós-graduação
oferecida no campo da Geofísica, após dois anos de treinamento, viriam a trabalhar na
Petrobrás. A partir de então, a equipe de físicos do Instituto de Matemática e Física,
liderada por Bautista Vidal, conseguiu, através da UNESCO, a contratação de
pesquisadores estrangeiros que viriam a desenvolver um importante trabalho de
formação em Geofísica Nuclear, junto aos professores deste Instituto.
A parceria entre Universidade e UNESCO viabilizaria a vinda de pesquisadores
na área da Geofísica Nuclear para o Instituto de Matemática e Física. Vieram, através
deste acordo, o Professor Jacques Labayrie, Diretor do Service d´Electronique
Physique, do centro de Estudos Nucleares de Saclay, e Caude Lalou, Chefe de
Pesquisas no Centre de Faibles Radioctivités, ambos centros de pesquisas situados na
cidade de Gif-sur-Yvette, França. Bautista Vidal, juntamente com esses professores,
elaborou um projeto para desenvolver um Laboratório de Fracas Radioatividades no
IMF. O projeto deste Laboratório foi apresentado ao Departamento de Física do
Instituto, em 1967. A partir de então, um forte intercâmbio científico entre os
professores do Instituto e os pesquisadores dos referidos centros de pesquisas franceses
marcariam, de maneira positiva, a formação de muitos daqueles professores do IMF,
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que tiveram a oportunidade de fazer cursos de especialização nas Instituições de
pesquisa da França.
Daí em diante realizaram-se pesquisas em distintas áreas da Geofísica e
reforçaram-se os laços acadêmico-científicos entre esses pesquisadores, que passaram a
desenvolver importantes trabalhos com a estruturação do Laboratório de Fracas
Radioatividades, quando da sua inauguração, em 1971. Este, portanto, é o Grupo de
Pesquisas que se firmara antes do retorno de Carlos Dias ao Brasil. Eis portanto a
constituição do Grupo de Geofísica Nuclear e que seria a base do Programa de Pesquisa
e Pós-Graduação em Geofísica da UFBA.
A equipe de Geofísica Nuclear que se constituiu a partir da parceria com os
pesquisadores franceses, com a montagem do PPPG/UFBA, em março de 1969,
passaria a integrar ao que se denominou de Setor I, justamente o setor que seria criado
dentro do PPPG/UFBA, da Geofísica Nuclear.
Portanto, há um ponto a se considerar nesta primeira fase de estruturação da
Geofísica Nuclear, a saber: o papel de Bautista Vidal na estruturação da primeira pósgraduação Lato Senso em Geofísica e a sua contribuição para a vinda de pesquisadores
estrangeiros ao então Instituto de Matemática e Física da UFBA, especialmente
franceses, bem como a decorrente montagem do Laboratório de Fracas Radioatividades
que, em grande medida, favoreceria, nos anos seguintes, a criação do PPPG/UFBA.
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CAPÍTUO 4
A “Reforma Universitária” de 1968 na Bahia:
A Criação do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica
(PPPG-UFBA)

A partir de junho de 1968, uma série de mudanças viriam a alterar
definitivamente a estrutura universitária brasileira. Tais mudanças estavam no contexto
da reforma universitária, levada a cabo pelo governo de Costa e Silva que, dentre outras
alterações, previa: a criação de departamentos e o fim do sistema tradicional de cátedra,
o sistema de créditos e até mesmo medidas de caráter disciplinar, tais como uma maior
restrição à participação estudantil nos processos de decisões internas da Universidade.
Ampliava-se assim a rede federal de ensino superior, bem como criaram o sistema
nacional de pós-graduação.331
O Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia fora dividido em
dois institutos independentes: o Instituto de Física (IFUFBA) e o Instituto de
Matemática (IMUFBA), ambos, a partir de então, pertencentes à recém reformada
Universidade Federal da Bahia. Durante esse período, criou-se o Instituto de
Geociências e o Instituto de Física desvincula-se do Instituto de Matemática.
No contexto da “Reforma Universitária” implementada em 1968 pelo Regime
Militar, chega à Bahia, a convite de Bautista Vidal, o paraense Carlos Alberto Dias, que
acabara de obter seu doutorado em geofísica pela Universidade de Berkeley. Esse
pesquisador passa a estimular e a ajudar na implementação de novos campos da
geofísica pura e aplicada, Sedimentologia e Geologia Econômica. A vinda de Carlos
Alberto Dias para a Bahia e sua integração ao grupo de Geofísica Nuclear e Aplicada
contribuiu propositivamente para a criação do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação
em Geofísica da UFBA, que se consolida em março de 1969.
O projeto interdisciplinar agregava os Institutos de Física e o Instituto de
Geociências, recém constituídos, e estava organizado em três setores: Setor I (Geofísica
331

A reforma universitária implementada pelo regime militar, foi organizada a partir do "Plano
Orientador da Universidade de Brasília", apresentado em 1962, por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro –
ambos tiveram que se exilar assim que o golpe se instalou em 1964, devido às perseguições políticas-,
quando então se estruturava a Universidade de Brasília. Cf. Capítulo 2.
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Nuclear); Setor II (Geofísica Aplicada); Setor III (Geologia). Em 1969, o Regime
Militar estruturou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT), que passou a investir intensamente em Ciência, Tecnologia e Educação
Superior. A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a partir de 1971, assumiu a
Secretaria Executiva do FNDCT e passa a administrar os seus recursos. 332
Os novos campos de pesquisa abertos por Carlos Alberto Dias possibilitaram a
criação do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica e Geologia (PPPG). A
proposta de pós-graduação em geofísica envolvia o Instituto de Física e o Instituto de
Geociências. Enquanto o Instituto de Física já tinha um projeto de Geofísica Nuclear e
era constituído por uns dez bacharéis em física –todos candidatos ao mestrado-, no
Instituto de Geociências, muitos dos professores dos departamentos de Geologia e
Sedimentologia interessaram-se em participar do programa.
Era o primeiro curso de mestrado e de doutorado do norte-nordeste, bem como o
primeiro em Geofísica do país, envolvendo Geofísica Aplicada. 333 O programa de
Geofísica, implementado a partir de 1969, logo adquirira notoriedade internacional,
atraindo vários pesquisadores europeus, asiáticos e norte-americanos.334 Estava
consolidado um dos mais importantes grupos de geofísica do país, que se estrutura a
partir de três linhas de pesquisas, a saber: ”Geofísica Nuclear, Geofísica Aplicada e
Geologia”.
332

O Programa de Geofísica da UFBA foi financiado pela FINEP desde de 1971, através dos convênios
102/CT, de 19/03/71, no valor de Cr$ 5.111.500,00, o 220/CT de 06/06/74, no valor de Cr$ 2.172.000,00
e em 1976, o 303/CT, no valor de Cr$ 19.400.000,00. Desde a sua criação, em 1969 até 1974, o
PPPG/UFBA recebeu investimentos da ordem de 5 milhões de dólares. Mesmo na década de 1980 ele não
deixaria de ser apoiado nem pela FINEP e nem pela Petrobrás. (Arquivos da FINEP, Rio de Janeiro).
Desenvolverei a execução desses projetos ao longo do capítulo.
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Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 5.
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Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de VASCONCELOS; Olival FREIRE JÚNIOR, A
Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em Geofísica no Estado da Bahia, Revista Brasileira de
Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 219.
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Podemos considerar que o PPPG é fruto basicamente de três grupos de pesquisa
e de trabalho, dois deles nascidos na antiga Universidade da Bahia fundada em 1946 por
Edgard Santos: a Escola de Geologia fundada a partir de 1957; o Instituto de
Matemática e Física a partir de 1962. O primeiro programa de pós-graduação latu-sensu
em Geofísica foi articulado pelo professor Bautista Vidal e possibilitou a estruturação
do grupo de pesquisas em Geofísica Nuclear da Universidade Federal da Bahia que,
somados aos esforços do Professor Carlos Alberto Dias, possibilitariam a criação do
PPPG/UFBA.
Em meio à articulação da poderosa rede de investimentos em ciência, tecnologia
e educação superior, o Regime Militar estruturou em nível federal, a partir da “Reforma
Universitária de 1968” e da criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico no ano seguinte, o desenvolvimento da pós-graduação em setores
considerados estratégicos do ponto de vista do já considerado binômio da: “Segurança
Nacional e Desenvolvimento”. As “Ciências da Terra” estavam entre elas, em especial,
a Geofísica. Como área prioritária durante o Governo Médici, em suas “Metas e Bases
para a Ação do Governo” de abril de 1970, na Parte II referente às “Grandes
Prioridades” constavam as: “Pesquisas em Oceanografia e Geofísica do Fundo dos
Mares”.335
A década de 1970 marcaria a consolidação do Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica da UFBA, que atingiria segundo o Conselho Nacional de
Pesquisas, sob os cuidados da FINEP como Secretaria Executiva do FNDCT, a
condição de: “Centro de Excelência capaz de conduzir pesquisas em Geofísica aos
níveis de Mestrado e Doutorado”.336 Vejamos como se deu este processo.

4.1- A Reforma Universitária na Bahia e a Criação das novas Unidades de Ciências
Básicas: os Institutos de Física e Geociências

Enquanto o Regime Militar desencadeava a “Reforma Universitária” a partir da
segunda metade da década de 1960 e o projeto de uma: “Modernização Autoritária” se
335

BRASIL, Presidência da República, Metas e bases para a Ação do Governo, Brasília, abril de 1970, p.
63. (Arquivo do MAST, Rio de Janeiro).
336
OFÍCIO nº 96/70, de 31 de março de 1970. (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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desenhava, a Universidade Federal da Bahia procurava se situar em meio aos novos
rumos que a educação superior passaria a adotar.
É interessante notar que a “Reforma Universitária” e a estruturação da pósgraduação nela inserida, quando observada regionalmente, como é o caso da pósgraduação na área da Geofísica da Universidade Federal da Bahia, pode nos dar uma
boa dimensão de como foi o processo de institucionalização deste campo do
conhecimento na Bahia. A Reforma Universitária planejada e executada nacionalmente
pelos militares e que levaria o país ao sistema nacional de pós-graduação, apresentaria
singularidades e dificuldades locais que agora passo a analisar.
Logo após os primeiros meses da deflagração do Golpe Militar de 1964,
precisamente no dia 1º de julho, o General Presidente Humberto de Alencar Castelo
Branco nomeou o engenheiro Miguel Calmon Du Pin e Almeida Sobrinho como reitor
da UFBA. Miguel Calmon foi o seu terceiro Reitor, tendo sucedido o jurista Albérico
Fraga.
Ao assumir o reitorado da Universidade Federal da Bahia enfrentou dificuldades
orçamentárias provenientes dos primeiros anos do Governo Castelo Branco e foi um dos
principais colaboradores da Reforma na UFBA, Reforma esta que se estruturava em
nível nacional desde 1965. Miguel Calmon advinha de uma família importante no
cenário político baiano. Filho do banqueiro Francisco Marques de Goes Calmon, que
chegou a ser governador da Bahia entre 1924 e 1928, e de Julieta Maria de Goes
Calmon, Miguel Calmon formou-se em engenharia em 1932 na Escola Politécnica da
Bahia e especializou-se dois anos depois na França, na École des Ponts et Chaussées e
na École Centrale de Paris.337
A sua administração no reitorado da UFBA foi considerada modernizadora e,
segundo Aida Varela, fora um dos principais responsáveis pelo lançamento de uma
ampla reforma na referida universidade. Em seu discurso de posse como reitor é
possível notar os traços do seu engajamento em reformar a universidade e contribuir
para o desenvolvimento nacional. Conforme seu pronunciamento feito em 1º de julho de
1964:

337

Aida Varela VARELA, Miguel Calmon (1964-1967), In: Lídia Maria Batista Brandão TOUTAIN
(Coord. e Org.); Marilene ABREU e Aida Varela VARELA (Org.), Reitores da UFBA: de Edgard Santos
a Naomar de Almeida Filho, p. 57-69.
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Acredito ser do meu dever definir precisamente minha linha de conduta, para a
qual espero receber os corpos docente, discente e administrativo a mais
dedicada cooperação. Destaco que não é meu propósito colaborar para conduzir
o país ao obscurantismo de uma especialização estreita. Precisamos, entretanto,
proporcionar à nossa juventude mais oportunidades de formação profissional, a
fim de que os quadros técnicos não fiquem desfalcados do mínimo necessário
ao processo de desenvolvimento. Há necessidade de aumentar o número de
formados, profissionalmente, para atender ao número de habitantes da
população, tanto do ponto de vista do atendimento a essa grande massa quanto
dos jovens que aspiram acesso ao ensino superior (...). 338

É possível notar em seu discurso uma grande predisposição em resolver algumas
das maiores demandas sociais e que já compunham a proposta de Reforma Universitária
defendida durante o Governo de João Goulart antes mesmo do Golpe Civil-Militar de
1964, a saber: o aumento do número de vagas das universidades públicas federais. Em
meio à necessidade da expansão de vagas nas universidades e de formação de mão de
obra que atendessem ao desenvolvimento industrial do país, Miguel Calmon assumia a
Universidade Federal da Bahia com uma dupla tarefa. A primeira delas seria a de se
adequar aos novos orçamentos apertados e à contenção de gastos e controle da inflação
promovidas pelo governo Castelo Branco e a segunda a de promover e planejar a
reestruturação do ensino superior, não só na Bahia mais em todo o país.
Em seu segundo ano de mandato como reitor, durante as festividades do 20º
aniversário da UFBA que ocorreram em 1966 sob a sua condução, foi eleito como o
primeiro presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) que
se instalara na ocasião: “(...) uma antiga aspiração dos dirigentes universitários, que,
em homenagem à Bahia, e a seu reitor, escolheram Miguel Calmon como primeiro
presidente da entidade (...)”.339
Na condição de presidente do CRUB, em uma das reuniões realizada no Rio de
Janeiro, ainda durante o ano de 1966, Miguel Calmon defendeu a posição dos reitores
de que alguns pontos deveriam ser tratados como essenciais pelo governo federal, tais
338
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como: “(...) a administração, as reformas estruturais e organizacionais das
universidades brasileiras e os cursos de pós-graduação”.340
No ano seguinte, enquanto a pós-graduação em nível nacional se estruturava e se
articulava, já no primeiro ano do governo Castelo Branco,341 as dificuldades
orçamentárias e a apreensão dos reitores em ralação às mudanças e incertezas que
rondavam a sucessão presidencial, ficariam bem explícitas nas Atas do Conselho
Universitário da UFBA. Em sessão do dia 13 de fevereiro de 1967, a praticamente um
mês antes da posse de Costa e Silva, Miguel Calmon chama a atenção dos conselheiros
presentes:

Como sabem todos os colegas, fomos surpreendidos pela decisão do Governo
de realizar uma contenção das nossas despesas. Já prevendo isto, tive o cuidado
de mandar aos vários Diretórios, antes de saber qual era, de fato, a definição
precisa do governo, tive o cuidado de mandar às várias escolas um orçamento já
contido, dentro daquilo que avaliava, poderia atingir as universidades.
Tinha ido ao Rio com a antecedência de alguns dias para termos uma reunião do
Diretório preparatório da reunião do Conselho, mas verifiquei, pela conversa
dos nossos colegas, Reitores de Universidades que o assunto da contenção de
despesas primeiro, porquê essa contenção estava sendo feita por um governo e
não se sabia qual a atividade do próximo governo (...) Pedi ao senhor Ministro
da Educação que comparecesse à reunião porque ele é Reitor da Universidade
do Rio de Janeiro e, consequentemente, tão interessado quanto os outros reitores
no sentido de encontrar uma solução para o problema(...).342

A contenção das despesas nas universidades mencionadas na Ata do Conselho
Universitário (CONSUNI) estão inseridas no contexto de execução do Plano de Ação
Econômica do Governo (PAEG), já descrito no capítulo 2 que, dentre as suas várias
metas, propunha uma correção da tendência aos déficits descontrolados da balança de
340
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pagamentos que, segundo o Plano, ameaçava a continuidade de progresso do
desenvolvimento econômico.343
O Reitor da UFRJ e Ministro da Educação convidado por Miguel Calmon foi o
Senhor Raimundo Augusto de Castro Muniz de Aragão, que exerceu o cargo entre 1966
e 1967. Ao explicar aos conselheiros, na mesma sessão, o teor da reunião entre o
Conselho de Reitores (CRUB) e o Ministro da Educação, Miguel Calmon expôs
algumas dificuldades que o preocupavam e que estiveram em pauta durante a referida
reunião: “(...) Realmente, o corte realizado no orçamento causou extrema indignação a
todos os reitores e o Ministro nos pediu um documento que permitisse a ele levar ao
conhecimento do Sr. Presidente da República”.344
Apesar das dificuldades expostas, ainda durante o mês de fevereiro, o reitor
anunciou mudanças significativas no sentido de superar as contenções de gastos que, em
certa medida, inibiram o crescimento das universidades brasileiras durante o último ano
da gestão do Presidente Castelo Branco.
Ao mesmo tempo o ano de 1967 foi o ano da “Reforma Administrativa”, que
promoveu mudanças importantes do ponto de vista administrativo desde as alterações
no Ministério do Planejamento à transformação da FINEP em empresa pública a ele
vinculada. De fato, como mencionamos no capítulo 2, o planejamento estratégico da
economia e da política científica, gradativamente articulados entre si à partir de 1967,
dentro da lógica do binômio: “Segurança e Desenvolvimento Nacional” implementado
pelo Regime Militar desde 1964, produziram não só a reestruturação econômica, como
uma maior investida na articulação da “rede de investimentos em ciência, tecnologia e
educação superior”.
Nesse sentido, as parcerias feitas entre o MEC-USAID, agências externas de
financiamentos e Universidades estrangeiras tornaram-se imprescindíveis durante esta
primeira fase de dificuldades, não só para o êxito da “Reforma Universitária” que
ganharia corpo a partir de 1968, como também para a estruturação da pós-graduação em
nível nacional, dela decorrente.345
343
344
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Segundo Edivaldo Boaventura, pela primeira vez a UFBA apresentaria um
projeto de porte para a capacitação de recursos externos, com o objetivo de contornar a
crise inicial que impactava os orçamentos das universidades:

Miguel Calmon ventilou o assunto no relatório lido em 1967, quando deu
ciência que, com a autorização do Conselho Universitário, iniciara contatos com
o BID, na fase de um projeto, tecnicamente executado por empresa
especializada. Tinha por objetivo um financiamento parcial para o plano de
implantação da reforma. O BID considerou viável o projeto e o plano de
investimentos. Em junho de 1966, os professores Ferrucio Accame, Alberto
Davié, Rubens Fradin e Charles Gornell visitaram a UFBA e, em fevereiro de
1967, outra comissão de técnicos veio ao Estado, mostrando-se favorável à
concessão de um empréstimo inicial de US 2.500.000.00 (dois milhões e
quinhentos mil dólares) para a execução da primeira fase do plano de
implantação dos Institutos Centrais e Centros Básicos. Tais recursos permitiram
a construção e equipamentos dos institutos, no Reitorado seguinte, do professor
Roberto Santos.346

Ainda no que diz respeito às parcerias com universidades estrangeiras,
especialmente norte-americanas, nesta fase de implantação da Reforma Universitária e
ainda em relação ao acordo MEC-USAID, iniciado em 23 de junho de 1965, cujo
objetivo era prestar o assessoramento em relação à reestruturação das universidades
brasileiras,347 na mesma sessão do CONSUNI Miguel Calmon retoma a palavra
procurando esclarecer aos conselheiros presentes sobre o andamento da Reforma.
Segundo ele:

A USAID propôs ao Ministério da Educação e o Ministério nos propôs
fazermos um convênio no sentido de termos uma espécie de orientação a
respeito do esquema administrativo das Universidades brasileiras. Então
fizemos um convênio com a Universidade de Houston nos Estados Unidos que,
346
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segundo se diz, é a Universidade mais versada em organização administrativa
das Universidades.348

Durante o reitorado de Edgard Santos, a UFBA já havia feito convênios dessa
natureza. Recebeu financiamento internacional para a pesquisa e participou de
programas para a qualificação de docentes na área de administração. A partir da relação
com esses organismos internacionais tais como a Universidade de Michigan nos Estados
Unidos e instituições nacionais como a Fundação Getúlio Vargas já no início da década
de 1950, originou-se um dos primeiros cursos de pós-graduação dessa Universidade na
área de Administração.349
Como enfatizou Luiz Antônio Cunha, a modernização da educação superior
brasileira, pautada no modelo norte-americano, iniciou-se em meados da década de
1940 e intensificou-se a partir da década de 1950. Segundo ele:

Antes de 1964, a influência paradigmática das universidades norte- americanas
era espontânea e otimizada, pois exercia principalmente pela ação, no Brasil,
dos bolsistas retornados e dos diversos, mas desarticulados, contratos de
assistência técnica e financeira do Ponto IV e da USAID. Depois de 1964, não
só essas agências desenvolveram programas maiores e articulados para o ensino
superior, como também o Ministério da Educação não tardou a contratar norteamericanos para que disseminassem como organizar nossas universidades e
convocá-los para assistirem o governo brasileiro no planejamento desse grau de
ensino.350

A UFBA não estaria livre dessa conjuntura, no entanto, apesar da assistência
norte-americana, os Governos Militares que se instituíram após o Golpe de 1964, não só
intensificaram essas ações, como articularam o desenvolvimento nacional via: “ensino
superior, ciência e tecnologia”. 351 Outros modelos ainda seriam visitados. Na última
reunião do Conselho Universitário como reitor antes de falecer, Miguel Calmon
348
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comunica que fizera uma viagem ao Rio de Janeiro, ainda na função de presidente do
Conselho de Reitores, para uma reunião com reitores alemães, onde tratou da
cooperação e troca de experiências, bem como das dificuldades de implementação de
reformas nas universidades em ambos os países. Ressalta a importância de intercâmbio
e perspectivas de cooperação entre os dois países. 352
No mês seguinte, no dia 07 de maio de 1967, a sessão do Conselho foi presidida
pelo Professor Adriano Pondé, seu vice-reitor e foi marcada por homenagens dos
conselheiros ao Reitor Miguel Calmon que acabara de falecer. 353 Ele havia dado passos
importantes para o desenvolvimento da Reforma Universitária que estava em curso.
Coube ao filho de Edgard Santos prosseguir com a Reforma na Universidade Federal da
Bahia.
Roberto Santos nasceu em Salvador em 15 de setembro de 1926. Seguindo a
profissão de seu pai, formou-se em medicina em 1949 pela Faculdade de Medicina da
Universidade da Bahia e especializou-se nos Estados Unidos entre 1951 e 1953 com
bolsa do American College of Physicians e da Kellog Foundation, participando de
atividades clínicas e de pesquisas dos hospitais das universidades de Cornell, Michigan
e Harvard. Ao retornar a Salvador em 1953, defende tese e recebe o título de professor
de Clínica Cirúrgica pela UFBA e, no ano seguinte foi aprovado no concurso de provas
e títulos para livre-docente de Clínica Propedêutica da mesma Universidade. 354
Assume a Reitoria da UFBA em situação um tanto quanto adversa, segundo o
depoimento do próprio Roberto Santos. Em abril de 1967 ele iniciava sua gestão como
Secretário Estadual de Saúde, ao lado do Governador Luiz Vianna Filho, indicado e
empossado pelo General Presidente Arthur da Costa e Silva que também acabara de
assumir a Presidência da República, como sucessor de Castelo Branco. 355
352
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No início de seu mandato como Secretário de Saúde do Estado, Roberto Santos
foi convidado a participar da lista tríplice que seria elaborada pelo Conselho
Universitário. O processo sucessório para a reitoria estava sendo preparado pelo próprio
Miguel Calmon que encerraria seu mandato em 03 de julho, no entanto, após sua morte,
os encaminhamentos para a organização da eleição da lista ficariam a cargo do
Professor e Vice-Reitor Adriano Pondé, que assumiu na ocasião de sua morte o
comando da reitoria interinamente. O nome do Professor Orlando Gomes, renomado
jurista e Ex-Diretor da Faculdade de Direito da UFBA, figurava como o preferido pelo
Conselho. A lista tríplice foi elaborada, tendo sido indicado pelo CONSUNI os
professores Orlando Gomes, como o primeiro indicado da lista e Roberto Santos como
o segundo. Naturalmente a escolha do Professor Orlando Gomes como primeiro da lista
tríplice que seria enviada à Presidência da República, deveria lhe assegurar a condição
de assumir a reitoria da UFBA, no entanto, não foi isso que aconteceu. 356
Após o envio da lista tríplice ao Presidente Costa e Silva com a indicação dos
nomes eleitos e indicados pelo Conselho Universitário da UFBA, a comunidade
universitária fora pega de surpresa com a nomeação do segundo da lista, ou seja,
Roberto Santos que, a princípio, não recebeu confortavelmente a notícia de que o nome
de Orlando Gomes não seria aceito pela Presidência da República, como relembra
Roberto Santos em seu depoimento:

Entrei, assim, para a lista tríplice e não mais cogitei do assunto, pois estávamos
certos da nomeação de Orlando. Voltei às minhas responsabilidades do
momento, que incluíam a Secretaria de Saúde e, durante uma semana em cada
mês, a participação nas reuniões do Conselho Federal de Educação.
Passados alguns dias, estava eu em uma reunião plenária do Conselho, no
prédio do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, quando recebi um
chamado do ministro Tarso Dutra para ir com toda a urgência a seu gabinete.
Ao chegar lá, encontrei, além do ministro, o nosso vice-reitor em exercício,
professor Adriano Pondé. O ministro, político de larga experiência, gaúcho,
conterrâneo do então presidente Costa e Silva, e homem de confiança deste,
passou a explicar que o professor Pondé ali estava para entregar a lista tríplice
356
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em que se basearia a escolha do futuro reitor. Dizia, em seguida, que o governo
federal não desejava nomear o primeiro da lista e que caberia, então, a minha
nomeação, uma vez que o meu nome havia sido eleito no segundo escrutínio.
Acrescentava, ainda, que esta era também a sua preferência (...).357

Ao perceber a inclinação do ministro pela sua nomeação, Roberto Santos
respondeu-lhe que a família “Edgard Santos” se sentiria homenageada com a indicação
de Orlando Gomes, visto que este havia desempenhado importante papel como vicereitor ao lado de seu pai e que o mesmo ainda poderia dar uma importante contribuição
para administração universitária. O ministro então lhe respondeu que, caso ele se
recusasse a aceitar o cargo, seria obrigado a devolver a lista à Universidade, para que se
fizessem novas indicações. Diante do embaraço que tal decisão de recusa poderia
acarretar em termos administrativos para a UFBA e ainda, nas relações com o governo
militar, ao retornar a Salvador, juntamente com o vice-reitor Adriano Pondé que
presenciou toda a conversa, Roberto Santos expôs o problema a alguns conselheiros e
conversou com o professor Orlando Gomes que, compreendendo a fragilidade da
situação, o estimulou a aceitar a indicação do Ministro para que assumisse a reitoria.358
Dessa forma Roberto Santos assume a reitoria da Universidade Federal da Bahia
em 4 de julho de 1967, cargo que ocupou até o ano de 1971, dando continuidade e
implementando os projetos da Reforma Universitária na Bahia. A esse respeito, as Atas
do Conselho Universitário são extremamente ricas em detalhes que nos permitem
compreender a dinâmica de implementação da Reforma e da institucionalização da pósgraduação dela decorrente, bem como da estruturação dos Institutos básicos que
deveriam compor a nova organização e estrutura administrativa das Universidades
brasileiras.
Por várias sessões do Conselho Universitário da UFBA, a partir de julho de
1967, sob a presidência do Professor Roberto Santos, abordou a temática da Reforma
Universitária. Um mês após assumir a reitoria, na sessão do dia 24 de agosto ele trataria
do assunto, inserido na ordem do dia daquele Conselho, onde descreve aos demais
conselheiros, que fora convocado pelo Ministério da Educação a participar do Fórum
dos Reitores, na reunião realizada em Brasília e que, na ocasião discutiram-se
357
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basicamente três assuntos, a saber: a expansão do número de matrículas nas
Universidades brasileiras; o problema da reestruturação das Universidades federais e o
sistema dos concursos de habilitação. Na ocasião a Reforma já se desenhava como uma
prioridade do governo federal no que diz respeito à sua estratégia de desenvolvimento
via “educação superior, ciência e tecnologia”. Ainda na mesma sessão, o Reitor discute
com o Conselho as mudanças que ocorreriam em algumas das instituições da UFBA,
especialmente no que diz respeito às suas denominações, que passariam de “Escolas”
para “Institutos”, mencionando a mudança da Escola de Geologia para Instituto de
Geociências, ao que tudo indica, pela primeira vez.

359

Em entrevista inserida na obra: “Reitores da UFBA: de Edgard Santos a
Naomar de Almeida Filho”, organizada pelas professoras Lídia Brandão Toutain,
Marilene Abreu e Aida Varela Varela, Roberto Santos relembrou desses primeiros
passos dados pela Universidade, sob sua condução como reitor, em direção à
reestruturação universitária:

Em 1967 fui eleito reitor da UFBA, e havia sido aprovada pouco antes uma lei
que reestruturou as universidades federais. Essa legislação se destinava a dar
maior ênfase, do que havia tido no passado, ao ensino e à pesquisa nos setores
básicos do conhecimento, envolvendo a Matemática, Física, Química, portanto,
as Ciências Básicas, mais Letras e as Ciências Humanas (...). Foi nessa época
que, além de reorganizar os currículos de modo a poder dar essa ênfase aos
setores básicos do conhecimento, foram construídos os Institutos de
Matemática, Física, Química, começando o Instituto de Biologia, o de
Geociências. Portanto foram quatro ou cinco unidades novas construídas para
abrigar as Ciências Básicas. E, ao mesmo tempo, mediante um convênio com a
Unesco, foram indicados professores de fora daqui destinados a Matemática,
Física, Química e Geociências, enfim, a principal consequência dessa
estruturação foi a intensificação da pesquisa e pós-graduação nas universidades
brasileiras, inclusive aqui na Bahia.
Nessa época também teve início a instituição do regime de pós-graduação e
dedicação exclusiva que, até então, não existia nas universidades federais.
Quando se compara o que havia de produção de pesquisa antes da estruturação e
depois dela, são números absolutamente incontestáveis de como essa nova
359
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estrutura favoreceu a atividade de pesquisa e permitiu a implantação de toda
uma rede de pós-graduação, cursos de mestrado e doutorado. 360

As leis referentes à Reforma Universitária, por ele mencionadas, são dois
Decretos-Lei. Um deles é o Decreto-Lei nº 53 de 18 de novembro de 1966, que fixa os
princípios e normas de organização para as universidades federais e o outro é o DecretoLei nº 252, de 28 de fevereiro de 1967, que estabelece normas complementares ao
Decreto-Lei anterior. Basicamente todo o depoimento de Roberto Santos, acima citado,
pode ser compreendido a partir destes dois Decretos-Lei por ele mencionados, mesmo
porquê, é a partir deste contexto que se iniciam as construções dos Institutos da
Universidade Federal da Bahia, para que pudessem abrigar as áreas específicas do
conhecimentos, tal como era previsto nos Decretos-Lei que desencadeariam a Reforma
Universitária e a estruturação da pós-graduação em todo o país.
Ambos foram emitidos durante o governo de Castelo Branco e assinados por ele
e pelo então Ministro da Educação e Cultura, Raimundo Moniz de Aragão. Os dois
decretos-lei foram citados e discutidos por Roberto Santos na Sessão do Conselho
Universitário da UFBA realizada em 19 de outubro de 1967. 361 Vejamos qual a
importância e abrangência destes Decretos-Lei no contexto da reestruturação das
universidades brasileiras desencadeadas durante o Regime Militar.
O primeiro deles define em linhas gerais a reestruturação das universidades
federais brasileiras, como foi dito, determinando que as atividades de ensino e de
pesquisa deveriam estar concentradas nas unidades básicas que passariam funcionar a
partir de então. Conforme seu primeiro artigo: “As universidades federais organizar-seão com estrutura e métodos de funcionamento que preservem a unidade das suas
funções de ensino e pesquisa e assegurem a plena utilização dos seus recursos
materiais e humanos (...)” e, em seu artigo segundo, definia ainda que, a organização
das universidades federais deveria se pautar em princípios e normas, segundo os quais:
“Cada unidade universitária - Faculdade, Escola ou Instituto - será definida como
órgão simultaneamente de ensino e pesquisa no seu campo de estudos”. Por fim,
estipulava ainda o prazo de cento e oitenta (180) dias para que, a partir da publicação do
360
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referido Decreto-Lei, as universidades federais pudessem apresentar: “(...) o plano de
sua reestruturação ao Ministério da Educação e Cultura para que, ouvido o Conselho
Federal de Educação, seja elaborado o projeto do respectivo decreto”.362
Já o Decreto-Lei nº 252, de 28 de fevereiro de 1967, destinado a complementar o
Decreto-Lei anterior, buscava especificar as áreas do conhecimento que deveriam se
organizar e se adequar à criação dos Departamentos e Institutos, bem como dá início ao
processo descrito por Roberto Santos em seu depoimento de: “intensificação da
pesquisa e pós-graduação nas universidades brasileiras, inclusive aqui na Bahia” e de
articulação da: “rede de pós-graduação, cursos de mestrado e doutorado”, conforme
citado anteriormente. Segundo este novo Decreto-Lei, em seu artigo segundo: “As
unidades universitárias dividir-se-ão em subunidades denominadas departamentos,
cujos chefes constituirão, na forma dos Estatutos e Regimentos, o Conselho
Departamental (...)” e ainda, em seu inciso segundo, define que: “O departamento
compreenderá disciplinas afins e congregará professores e pesquisadores para
objetivos comuns de ensino e pesquisa (...)”.362
As disciplinas ou áreas do conhecimento que deveriam compor a estrutura dos
Departamentos foram descritas no terceiro artigo do referido Decreto-Lei, segundo o
qual:

O sistema de unidades previsto no art. 2º, item II, do Decreto-Lei nº 53, de 18
de novembro de 1966, refere-se às áreas fundamentais dos conhecimentos
humanos, estudados em si mesmos ou em vista de ulteriores aplicações.
Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo correspondem às ciências
matemáticas, físicas, químicas e biológicas, às geociências, às ciências
humanas, bem como à filosofia, às letras e às artes.363
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No que diz respeito à pós-graduação, o Decreto-Lei afirmava ainda que: “Os
diplomas relativos aos cursos de graduação e pós-graduação serão expedidos
diretamente pela Universidade”. Estavam lançadas as bases da nova estrutura
universitária, inclusive com prazos previstos nos Decretos-Lei, para que as
universidades brasileiras se adequassem às novas diretrizes.
Nesse sentido, o reitor Roberto Santos, junto ao Conselho Universitário,
conduziu o processo de reestruturação universitária na Bahia. A Universidade Federal
da Bahia tinha pressa na sua adequação às reformas e reestruturações previstas pelo
governo federal. Mesmo com todas as controvérsias em torno da “Reforma
Universitária” instituída pelo Regime Militar, muitas vezes contestada pelo movimento
estudantil baiano ou até, pelos conselheiros que compunham o CONSUNI da UFBA, a
Reforma na Bahia avançou e com ela, a estruturação da pós-graduação desta
universidade.364
Uma das primeiras sessões do Conselho Universitário a tratar do tema durante
esse contexto ocorreu no dia 23 de novembro de 1967, já no final do ano. Nele o Reitor
Roberto Santos faz a seguinte apreciação no que diz às propostas de Reforma
Universitária e estruturação da pós-graduação que deveriam ser elaboradas pela UFBA:

Poderia acrescentar que, embora a reitoria esteja (...) pronta a apreciar as
propostas que venham das unidades a este respeito, ainda mais das que já vem
mantendo alguns cursos de pós-graduação, a meu ver, a Universidade deve
concentrar os seus esforços naqueles setores básicos do conhecimento (...).
Sabemos que esses setores básicos do conhecimento vão ser objeto de uma
atenção especial da Universidade, com uma nova formulação completamente
diversa da que tem no momento, com sua nova formulação, com suas novas
obrigações de ordem didática que irão atingir uma parcela muito maior de
alunos da Universidade. Essas unidades necessitarão de um corpo docente
muito maior (...). Mesmo se implantarmos logo os cursos de pós-graduação nas
condições em que estamos, entrevendo ainda assim, para 69 e 70, será difícil
encontrar pessoal docente que possa cumprir as tarefas que estão previstas. Por
isso é claro que, dentro do espírito de procurar apreciar toda e qualquer
364
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solicitação que venha das unidades, a esse respeito, devo declarar que devem ter
preferência os cursos nos setores básicos de ensino. 365

Após a apresentação de Roberto Santos, os conselheiros deliberaram, depois de
algumas discussões sobre a pós-graduação, que a mesma seria implantada conforme a
decisão do Conselho que, por sua vez, deveriam escolher os cursos que deverão ser
contemplados a priori. Nesse sentido, Roberto Santos e os seus Conselheiros definiram
que: “Este conselho, através do decreto 252/67, decidiu como setores fundamentais do
conhecimento,(...) a Matemática, a Física, a Química, a Biologia e as Ciências Sociais,
as Letras, as Artes e ciências da Terra. Acredito que todos os membros do Conselho
estão de acordo em serem estes os primeiros setores do conhecimento a serem
instalados”.366
Roberto Santos também chamou a atenção em seu pronunciamento que algumas
das unidades da UFBA já tinham cursos de pós-graduação e que poderiam submeter
suas propostas à apreciação do Conselho. Conforme afirma Maria Inês Corrêa Marques,
em sua obra: “Ufba na Memória (1946-2006)”, na década de 1960, havia pelo menos
um curso de pós-graduação na área das ciências básicas, com destaque para o de
Geociências.367 Um dos cursos de pós-graduação mencionados por Roberto Santos na
Sessão do Conselho em questão é, certamente, a pós-graduação em Geofísica,
estruturada na modalidade lato sensu desde 1965, pelo então Instituto de Matemática e
Física da UBA, em parceria com a Petrobrás, tal como destacamos no capítulo
anterior,368 e que seriam as bases do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em
Geofísica (PPPG/UFBA), principal estudo de caso desta tese. Voltaremos a ele um
pouco mais adiante.
365
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Ainda na mesma Sessão do dia 23 de novembro, o Conselho Universitário da
UFBA deliberou importantes encaminhamentos em torno da implementação da pósgraduação na Universidade Federal da Bahia, dentro da perspectiva governamental de
se privilegiar setores básicos do conhecimento. Procurou-se chegar então a um consenso
entre os conselheiros sobre quais seriam os critérios para se desencadear a pósgraduação, e dois pronunciamentos importantes contribuíram para a deliberação do
conselho a esse respeito. O primeiro deles, mais uma vez, foi do Reitor Roberto Santos,
onde o mesmo apreciou o parecer do Relator do processo, o professor Nilmar Rocha,
responsável pelo curso de Química que, na ocasião, ainda funcionava na Escola
Politécnica. Segundo ele:

A proposta do Conselheiro Relator é de que se submeta à apreciação do
Conselho se os cursos de mestrado devem ser instalados em 1968 com as
seguintes disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Ciências Sociais e
Humanas, Artes e Letras, sendo que no curso de Letras não poderemos
considerar que se trate de uma disciplina que venha sendo lecionada em mais de
uma unidade. Caso o Conselho ache aconselhável este curso funcionará na
Faculdade de Filosofia (sic!).369

A Sessão do Conselho Universitário encerra-se, portanto, deliberando pela
aprovação dos cursos de mestrado a serem implantados na UFBA a partir de 1968, onde
foram contempladas as seguintes áreas do conhecimento, a saber: Matemática, Física,
Química, Biologia, Ciências Humanas e Ciências da Terra, e ainda, por proposição do
Conselheiro Juarez Paraíso, representante da Escola de Belas Artes, também fora votado
e aprovado um mestrado em desenho que, da mesma forma que os demais cursos
aprovados, passaria a vigorar a partir de 1968.370
369

ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 23 de novembro de 1967. (Arquivo SOC/UFBA).
Estavam presentes a esta Sessão do CONSUNI, realizada no dia 23 de novembro de 1967, os seguintes
conselheiros: Alba de Farias, Messias Lopes, Nilmar Rocha, Emídio Magalhães, João Mendonça,
Arnaldo Silveira, Queiroz Muniz, Renato Mesquita, Tereza Cardoso, Dyrce Araújo, Juarez Paraíso,
Torres Homem, Lafayete Pondé, Tobias Neto, Carlos Geraldo, Ivete Oliveira, Orlando Gomes, Adriano
Pondé, Pires da Veiga, Alceu Hiltner, Hernani Sobral, Dantas Pina, Sylvio Faria e o acadêmico Carlos
Alberto, presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Ver, ATA do Conselho Universitário da
UFBA, de 23 de novembro de 1967. (Arquivo SOC/UFBA). Os primeiros programas de Mestrado
instituídos na UFBA, foram o de Química, em 1968 e o de Geofísica (PPPG/UFBA) em 1969,
simultaneamente implantado ao programa de Matemática, seguidos pelos programas de: Educação, em
1972; Medicina, em 1973; Economia, em 1973; Patologia Humana, em 1973. O primeiro curso de
Doutorado da UFBA foi o do PPPG, implantado em 1972. Para o histórico dos cursos de pós-graduação
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É interessante notar que são as primeiras reuniões do Conselho Universitário da
UFBA a tratar especificamente da pós-graduação stricto-sensu, já articulando os
primeiros cursos de mestrado no contexto da Reforma Universitária, efetivamente
implementada durante a Ditadura Militar. É verdade que as ciências humanas foram
contempladas com a implantação de cursos de pós-graduação, no entanto, é bem
verdade também que as chamadas “ciências básicas”, dentre elas a Geofísica, caso que
procurei trazer como exemplo de institucionalização científica durante o contexto da
Ditadura, recebeu recursos de uma ordem de grandeza jamais destinados a esse campo
do conhecimento em nosso país. Dessa maneira, a Geofísica passou a fazer parte de
uma área do conhecimento considerada estratégica do ponto de vista da Segurança
Nacional e do Desenvolvimento econômico e social.371
No dia seguinte, em 24 de novembro de 1967, o Conselho Universitário voltaria
a se reunir. Desta vez o reitor Roberto Santos inicia a sessão concedendo a palavra ao
conselheiro Carlos Geraldo, Presidente da Comissão de Ensino, para que o mesmo
apresentasse o parecer da referida Comissão, em relação a um Parecer de nº 396 de
1967, emitido pelo Conselho Federal de Educação sobre o plano de reforma da
Universidade Federal da Bahia. O relator Carlos Geraldo, no item que tratava da
impossibilidade de duplicação das unidades, advertia que:

Admitindo-se o Instituto de Geociências em concomitância com a Escola de
Geologia, seja também lembrado que no plano sujeito ao Conselho
Universitário figurava apenas Instituto de Geociências e que o entendimento da
Comissão de Ensino sobre esta matéria continua o mesmo.

É interessante notar que o referido Parecer emitido pelo conselheiro Carlos
Geraldo, representante da Escola de Medicina da Bahia, trata de um ponto polêmico que
é a controvérsia entre os conselheiros sobre a mudança de nome da Escola de Geologia
para “Instituto de Geociências”, e não só isso, o que estava em questão é a própria
concepção de formação de Institutos ou Departamentos que a Reforma Universitária
da UFBA, ver site da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia:
http://www.propg.ufba.br/node/13, acesso em 02 de jan. de 2012.
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Cf. Capítulo 2.
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buscava institucionalizar e de como os vários grupos de pesquisadores das várias
unidades da UFBA se encaixariam neste novo modelo.
O Instituto de Geociências abarcaria diversas unidades, dentre elas: a Escola de
Geologia e o Laboratório de Geoquímica a ela vinculada, bem como a pós-graduação e
o grupo de trabalho em Geofísica Nuclear, que sairia do Instituto de Matemática e
Física que, por sua vez, também se dividiriam em Instituto de Física e Instituto de
Matemática, a partir de 1968. Sem dúvida, a criação da estrutura departamental trazida
com a Reforma Universitária durante o Regime Militar causaria disputas entre as várias
unidades e seguimentos da comunidade acadêmica desta Universidade. As atas do
Conselho

Universitário

demonstram

as

dificuldades

deste

processo

de

institucionalização dos Departamentos ou Institutos, revelando a disputa entre grupos e
poderes estabelecidos entre os diversos ramos do conhecimento e pesquisadores a eles
vinculados, que integravam a Universidade Federal da Bahia.
Ainda no final do mesmo mês, a discussão viria à tona novamente na Sessão do
dia 27 de novembro do Conselho Universitário. A Ata da referida Sessão é relevante
para compreendermos alguns passos importantes para a estruturação do Instituto de
Geociências, que ora nos interessa abordar. Durante esta Sessão se dá uma longa
discussão em torno da denominação das Escolas e Faculdades da UFBA, que deveriam
se ajustar à “Reestruturação Universitária” proposta pelo Conselho Federal de
Educação. Nesse sentido, Roberto Santos finalizaria a polêmica enfatizando para os
demais conselheiros o seu ponto de vista sobre a questão:

A questão é de se saber se mantém a designação de Escola ou se utiliza Instituto
de Geociências. Quero aqui insistir que não se trata de eliminar uma Escola,
trata-se de dar uma designação (...) de envolver todas as suas disciplinas e
abrigar matérias que com esta denominação possam estar contidas. Não posso
entender porque esta aversão ao nome de Instituto. Eu sou catedrático da Escola
de Medicina e vou para um Instituto. Instituto ou Escola onde couber melhor a
minha cadeira (...). Isso parece assim que a atitude da Comissão de Ensino é
sistemática, já se tem meu voto, mas se me apresentam um argumento de modo
(...) até então não ouvi nada, creio que deve ser Instituto de Geociências,
abrangendo tudo que se teria em Geologia e o que não caberia bem (sic!).372
372

ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 27 de novembro de 1967, p. 12. (Arquivo SOC/UFBA).
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Logo em seguida a esse argumento, Roberto Santos colocou a matéria em
votação, sendo aprovada por maioria que a unidade que iria se ocupar das geociências
seria denominada de Instituto de Geociências. Após a aprovação dessa questão, o
Conselho passou a apreciar o parecer da Comissão de Ensino a respeito de como
deveriam ser distribuídas as disciplinas no plano de reestruturação da Universidade e,
dentre as orientações relevantes, definiu-se que a Geofísica ficaria no Instituto de
Geociências e não mais no Instituto de Matemática e Física.373
A mudança do nome da Escola de Geologia para Instituto de Geociências se
oficializou a partir desta Sessão do Conselho Universitário, quando se encerrou
definitivamente a polêmica. Mas o que estaria por trás de toda essa controvérsia em
torno do nome da Escola de Geologia? Por que a recusa em se aceitar a ideia da
implantação dos Institutos? Ao que tudo indica, havia naquela ocasião uma disputa
muito acirrada pelo poder. As lideranças científicas relutavam em aceitar a concentração
de poderes que a formação dos Institutos exigia e isso ficou mais evidente para mim no
depoimento da Professora Yeda de Andrade Ferreira, primeira Coordenadora e
posteriormente, primeira Diretora do Instituto de Geociências.374
Na última reunião do Conselho Universitário da UFBA, realizada em 20 de
dezembro de 1967, o reitor Roberto Santos anuncia importantes iniciativas que
possibilitariam a estruturação e consolidação da Reforma Universitária na Bahia. Ainda
no expediente daquela Sessão, fez as seguintes comunicações ao Conselho:

Em primeiro lugar, a universidade está em entendimento com a Organização
das Nações Unidas, para a realização de um programa de assistência técnica que
estará articulado com um programa a ser financiado pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento. Enquanto o programa do Banco Interamericano de
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Estavam presentes a esta Sessão do CONSUNI, realizada no dia 27 de novembro de 1967, os seguintes
conselheiros: João Mendonça, Juarez Paraíso, Emídio Magalhães, Hernani Sobral, Arnaldo Silveira, Alba
Farias, Tereza Cardoso, Pires da Veiga, Messias Lopes, Ivete Oliveira, Nilmar Rocha, Torres Homem,
Tobias Neto, Dyrce Araújo, Queiroz Muniz, Alceu Hiltner, Carlos Geraldo, Pedro Pina, Adriano Pondé,
Lafayete Pondé, Renato Mesquita, Orlando Gomes, Oscar Caetano e os acadêmicos Carlos Alberto e
Walter Batista, presidente do Diretório Acadêmico e representante estudantil, respectivamente. Ver ATA
do Conselho Universitário da UFBA, de 27 de novembro de 1967. (Arquivo SOC/UFBA).
374
Entrevista com Yeda de Andrade Ferreira, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 25 de
março de 2008.

154

Desenvolvimento prevê recursos para a construção de edifícios onde se
localizarão atividades de ensino e pesquisa das ciências básicas e para
equipamento de laboratórios, há apenas uma pequena parcela destinada ao
aperfeiçoamento docente. Por outro lado, o programa estudado pelas Nações
Unidas, pela UNESCO e pelo Fundo de Desenvolvimento da Organização das
Nações Unidas, nos dará recursos reduzidos para equipamento de laboratório de
pesquisa das ciências básicas e muito amplo para o aperfeiçoamento e formação
do pessoal docente. Seu total vai a 1,8 milhões de dólares que, somados aos 2,5
milhões de dólares do BID, constituem 4,3 milhões de dólares a serem
empregados no aprimoramento das condições de ensino e da pesquisa das
ciências básicas na Universidade.
Esse programa da UNESCO do Fundo de Desenvolvimento da Organização das
Nações Unidas teve uma tramitação considerada recorde e, de acordo com o
convênio assinado por mim, representando a Universidade, com o Ministério
das Relações Exteriores (...) teremos a partir de janeiro, três representantes das
Nações Unidas, que virão para o início das atividades do programa que eles
denominam as operações preliminares (...).
O programa e seu conjunto deverão ser aprovados em junho próximo, a não ser
que ocorra alguma outra situação o que, para nós será surpreendente. 375

É interessante notar que o ano de 1967 é um ano estruturante no que diz respeito
à Reforma Universitária, como já mencionei. É o ano da reforma administrativa e da
estruturação da FINEP, enquanto empresa pública, e que faria toda a diferença no
fomento ao Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade
Federal da Bahia, que então nascia. A parceria com a United Nations Education
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) se faria presente também nas origens
deste programa, quando neste mesmo ano estabeleceu-se um convênio com esta agência
internacional com o objetivo de trazer doutores em Geofísica que permaneceram
375

ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 20 de dezembro de 1967. (Arquivo SOC/UFBA). Para
um depoimento de Roberto Santos sobre o apoio da UNESCO na implantação da Reforma Universitária e
da pós-graduação dela decorrente, ver Lídia Maria Batista Brandão TOUTAIN, Roberto Santos (19671971), In: Lídia Maria Batista Brandão TOUTAIN (Coord. e Org.); Marilene ABREU e Aida Varela
VARELA (Org.), Reitores da UFBA: de Edgard Santos a Naomar de Almeida Filho, p. 86.
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fazendo pesquisas nessa área e contribuindo significativamente para a estruturação do
referido Programa, tal como abordei no capítulo anterior.376
O reitor ainda faria outra comunicação importante ao final da mesma Sessão, no
que diz respeito ao plano de reestruturação universitária da UFBA que, segundo ele,
estava em vias de se institucionalizar:

Quero ainda (...) mencionar o plano de reestruturação nos termos em que foi
aprovado na última sessão do Conselho Universitário e que foi aceito pelo
Conselho Federal de Educação integralmente sendo que, a minuta do decreto já
foi encaminhada ao gabinete do Ministério da Educação e daí irá ao Presidente
da República, para a sua eventual transformação em decreto. Dentro de poucos
dias estarão instituídas novas unidades universitárias. A nossa intenção é iniciar,
em 1969, os cursos da Universidade nos novos moldes, deixando 1968 como
um ano de transição. O funcionamento das unidades de pesquisas já existentes,
continuará, o mesmo, em 1968. Simultaneamente mediante a atividade dos
coordenadores

(...) deveremos

promover

uma

série

de providências

complementares referentes à implantação das novas unidades (...). 377

De fato, as providências viriam, como também vieram as condições para a
estruturação da Reforma e da pós-graduação, desta vez articulada e planejada
nacionalmente, como bem descreve Maria Inês Corrêa Marques:

A reforma universitária ocorrida em 1968, prenunciada desde o início da
década, pode ser caracterizada como planejada e intencional, para alterar a face
da educação superior brasileira. Foi um projeto estratégico do Estado, destinado
ao fortalecimento do processo produtivo.
A Reforma educacional não é pensada para ter vida curta. Em 1968, as
mudanças

introduzidas

pretendiam

criar

situações

inovadoras,

que

consolidassem a concepção de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
376

Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de VASCONCELOS; Olival FREIRE JÚNIOR, A
Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em Geofísica no Estado da Bahia, Revista Brasileira de
Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 219-220. Para a estruturação do primeiro programa de
pós-graduação em geofísica, na modalidade de lato sensu, estruturado pela Universidade Federal da Bahia
e a Petrobrás, Cf. Capítulo 3.
377
ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 20 de dezembro de 1967. (Arquivo SOC/UFBA).
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extensão. Previa financiamento público para a formação de uma mentalidade
científica que favorecesse o desenvolvimento científico do país. As mudanças
pretendiam produzir efeitos a longo e médio prazo. O projeto de Universidade
da reforma universitária de 1968 foi programado para o século XXI. 378

Apesar das “sementes da reforma” terem sido plantadas já no início da década de
1960 com a experiência inovadora da Universidade de Brasília, foi durante a Ditadura
Militar que as suas bases seriam melhor estruturadas e planejadas. O projeto
desenvolvimentista dos militares estava pautado na Segurança Nacional, não só em seu
aspecto coercitivo, como muitos autores tem salientado, mas na ideia de se promover o
desenvolvimento nacional. A projeção do “Brasil Potência” se dava pela via da
educação superior, do desenvolvimento da pós-graduação e da formação de
profissionais qualificados que pudessem promover o desenvolvimento científico e
tecnológico do país e, consequentemente, seu desenvolvimento econômico e social. 379
Iniciava-se a montagem do que denominei de “rede articulada de investimentos
em ciência e tecnologia”, e seus reflexos se fariam sentir na Universidade Federal da
Bahia. Apesar da lacuna em relação à Bahia contemporânea deixada na obra de Simon
Schwartzman: “Um Espaço para a Ciência: A Formação da Comunidade Científica no
Brasil”, “O Grande Salto a Frente” também causaria alguns impactos em solo baiano,
378

Maria Inês Corrêa MARQUES, Ufba na Memória (1946-2006), p. 189.
A Tese de Doutorado de André Luís Mattedi Dias, intitulada: “Engenheiros, Mulheres, Matemáticos:
interesses e disputas da profissionalização da matemática na Bahia (1896-1968)”, deixa bem explícito o
que seriam estas sementes da reforma na Bahia, ao mencionar a realização do Primeiro Seminário
Nacional de Reforma Universitária, promovido em Salvador em 1961, pela União Nacional dos
Estudantes (UNE) e, a confecção, no ano seguinte, de um estudo preliminar sobre a reestruturação
universitária, feito pelo professor Catedrático da Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia Thales
de Azevedo, ver André Luís Mattedi DIAS, Engenheiros, Mulheres, Matemáticos: interesses e disputas
da profissionalização da matemática na Bahia (1896-1968), 2002, p. 194. Tese (Doutorado em História
Social) Universidade de São Paulo (USP). São Paulo. No que diz respeito ao uso do conceito de
Segurança Nacional, Maria Inês Corrêa Marques ressalta que: “Em clima de tensão e horror, as
mudanças em prol da Segurança Nacional aconteceram”, Ibid., p. 199. Não se trata aqui de
desconsiderar, como já tenho mencionado ao longo desta tese, a tensão e os horrores gerados pelos
mecanismos de repressão da Ditadura Militar. Como não se trata também de negar as prisões, torturas,
exílios e demais formas de perseguições geradas durante os governos militares que se sucederam durante
21 anos, entre o Golpe Civil Militar de 1964 e o fim do Regime em 1985, no entanto, trata-se de salientar
que o conceito de Segurança Nacional é bem mais amplo e abarca, desde 1945, não só a perspectiva da
Segurança Nacional do ponto de vista da prevenção do Estado contra os inimigos externos ou internos,
mais também de que, após sua reformulação, o conceito passa a estar diretamente vinculado à ideia de
desenvolvimento, o que muitos autores, muitas vezes, desconsideram. Cf. Capítulo 2. Para este
tratamento unilateral do conceito de Segurança Nacional, ver também, Alexandre Tavares do Nascimento
LIRA, A Legislação de Educação no Brasil Durante a Ditadura Militar (1964-1985): Um Espaço de
Disputas, 2010. Tese (Doutorado em História Social) Universidade Federal Fluminense. Niterói.
Disponível em: http://www.historia.uff.br/stricto/td/1265.pdf, acesso em 02 de Nov. de 2012.
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especialmente no que tange à estruturação da pós-graduação em Geofísica, primeira do
gênero no país, e que serviria de modelo e marco da Geofísica Nacional. 380
A primeira Sessão do Conselho Universitário, realizada em 09 de janeiro de
1968, já apontava as providências que viriam a ser tomadas para a reestruturação das
Universidades e, especialmente, para a UFBA. Ao iniciar a Sessão, o reitor Roberto
Santos teceu os seus comentários iniciais e, como de costume, o ponto recorrente era
justamente a Reforma Universitária e a nova estrutura administrativa e orçamentária
prevista para a Universidade. Ao passar para a “Ordem do dia”, convidou o relator do
processo, o conselheiro e representante da Escola Politécnica da Bahia, para que
apresentasse aos demais conselheiros o “Parecer da Comissão de Orçamento sobre o
Orçamento da Universidade para o exercício de 1968”. Segundo o relator:

A distribuição das verbas pelas unidades far-se-á através do sistema de cotas
trimestrais. (...) Estabelecidas as cotas (...) cada administração de unidade
empenhará a despesa segundo as suas necessidades, ou seja, a bem dizer,
segundo o seu orçamento próprio, de sua autoria. Como se vê, trata-se de uma
salutar inovação, de uma experiência vazada nos mais sadios princípios da
administração pública. (...) Da análise processada, conclui-se a elevação de
recursos de capital em relação ao exercício de 1967, o que significa o ingresso
da Universidade numa fase de execução do seu planejamento físico, como
forma de infra-estrutura, para a implantação da Reforma Universitária. (...)
Comparativamente com a estimativa de gastos da mesma natureza nos anos
anteriores, mesmo feitas as correções monetárias, não resta dúvida de que são
promissoras os dias do ano em curso, sobretudo pela confiança absoluta na
proficiência das autoridades encarregadas da execução dessas despesas. 381

Apesar do orçamento ainda apertado para o ano de 1968, o que me chamou a
atenção nesta Ata do Conselho foi a distribuição das verbas para as novas unidades em
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Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: A Formação da Comunidade Científica no
Brasil, p. 276-307.
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Estavam presentes a esta Sessão do CONSUNI, realizada no dia 09 de janeiro de 1968, os seguintes
conselheiros: Teodoro Tanner, Juarez Paraíso, Emídio Magalhães, Hernani Sobral, Alba Farias, Messias
Lopes, Ivete Oliveira, Nilmar Rocha, Torres Homem, Dyrce Araújo, Alceu Hiltner, Pedro Pina, Lafayete
Pondé, Renato Mesquita, Osório Reis, Sylvio Farias, Batista Neves, Jorge Novis, Adriano Pondé, Oscar
Caetano e o acadêmico João Santos, presidente do Diretório Central dos Estudantes. Ver ATA do
Conselho Universitário da UFBA, de 09 de janeiro de 1968. (Arquivo SOC/UFBA).
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implementação e o aumento de recursos de capital, tal como salientou o relator do
processo, e ainda o fato de ele expressar no trecho do relatório citado a sua posição
otimista com os novos rumos que a universidade estava tomando naquele contexto de
implementação da Reforma Universitária de 1968.
Apesar do otimismo expresso no relatório, nem tudo eram flores. As
dificuldades pelas quais passava o país, naquele contexto, ainda impactavam o
crescimento e o desenvolvimento das universidades. Tais dificuldades se fizeram
explícitas ao final do parecer do conselheiro Sylvio Farias, segundo o qual:

Esta Comissão de Orçamento deve aconselhar a aprovação da proposta
apresentada pela Reitoria, eis que ela significa um espelho de nossa realidade
financeira. Assim sendo o orçamento traz implícito o pecado da insuficiência de
recursos, principalmente no campo do custeio, o que implica na realização do
gigantesco esforço dos órgãos de representação da Universidade junto ao
Governo Federal, visando a imprescindível suplementação, sem o que será
deflagrada uma crise de proporções com a inevitável solução de continuidade
dos trabalhos e programas. Face ao exposto, somos de parecer favorável à
aprovação da proposta.382

Após a aprovação do parecer relativo ao orçamento da Universidade para o
exercício de 1968, Roberto Santos ainda acrescentaria algumas informações referentes
aos complementos orçamentários de que disporia a UFBA para o ano de 1968. Segundo
ele:

(...) quero fazer alguns comentários sobre aspectos que tocam mais de perto a
Reitoria da Universidade, tanto relativos à elaboração do orçamento, quanto às
previsões sobre a sua execução. Em primeiro lugar, o orçamento não inclui
apenas os recursos incluídos no orçamento da União para o Ministério da
Educação e nesse orçamento para a UFBA. Estão já previstos recursos de outras
fontes como o financiamento que o BID acaba de aprovar, em regime de
convênio com o Ministério da Educação, para 10 (dez) universidades
brasileiras, inclusive a nossa (...). Dispomos no orçamento do Ministério da
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Educação de um total de 11 milhões e 49 mil cruzeiros novos para a despesa de
pessoal.383

O aporte financeiro estava sendo criado para a reestruturação das universidades
brasileiras e, no mês seguinte seria publicado no Diário Oficial, o Decreto responsável
pela reestruturação da UFBA. O Decreto nº 62.241, de 08 de fevereiro de 1968, em seu
artigo primeiro, definia que:

A Universidade Federal da Bahia, criada pelo Decreto-lei número 9.155, de 8 de
abril de 1946, passa a constituir-se das unidades universitárias e órgãos
suplementares a seguir mencionados neste Decreto:
A) Unidades Universitárias:
I - Instituto de Matemática
II - Instituto de Física
III - Instituto de Química
IV - Instituto de Biologia
V - Instituto de Geociências
VI - Instituto de Letras
VII - Instituto de Ciências da Saúde
VIII - Faculdade de Medicina
IX - Faculdade de Direito
382

ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 09 de janeiro de 1968. (Arquivo SOC/UFBA).
ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 09 de janeiro de 1968. (Arquivo SOC/UFBA). O valor
aproximado em reais a preços de janeiro de 2013, é de: R$ 71.344.971,42 (Setenta e um milhões,
trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos). Para a
conversão aproximada dos valores de cruzeiros novos para o real, tomando como base o salário mínimo,
ver o site: http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02
de Jan. de 2013. A decisão de utilizar está base de conversão de valores pautada no salário mínimo foi
tomada após algumas consultas por e-mail, a Ana Maria Ribeiro de Andrade. Ana Maria Ribeiro de
Andrade, 05 de novembro de 2012. (e-mail ao autor). A moeda brasileira mudou duas vezes durante a
Ditadura Militar brasileira, período compreendido entre 1964 e 1985. O Cruzeiro foi implantado por
Getúlio Vargas em 1942, através do Decreto-Lei nº 4.791, permanecendo até o dia 12 de fevereiro de
1967. Já no final do governo Castelo Branco, um nono decreto alteraria a moeda brasileira de cruzeiro
para cruzeiro novo, trata-se do Decreto nº 60.190, de 8 de fevereiro de 1967, no entanto, o cruzeiro novo
teria vida curta. Em 31 de março de 1970, o então Presidente Médici, através da Resolução nº 144, altera
novamente a moeda nacional de cruzeiro novo para cruzeiro, que permanece ao longo da Ditadura
Militar, até fevereiro de 1986. Para a alteração do padrão monetário brasileiro, ver BRASIL: Banco
Central do Brasil. Síntese dos Padrões Monetários Brasileiros. Disponível em:
http://www.bcb.gov.br/htms/museu-espacos/S%C3%ADntesePadroesMonetariosBrasileiros.pdf, Acesso
em 01 de Dez. de 2012. Os erros e imprecisões contidas nas conversões dos valores são de inteira
responsabilidade do autor desta tese.
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X - Escola Politécnica
XI - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
XII - Escola de Belas Artes
XIII - Faculdade de Ciências Econômicas
XIV - Escola de Enfermagem
XV - Faculdade de Farmácia
XVI - Faculdade de Odontologia
XVII - Faculdade de Arquitetura
XVIII - Escola de Administração
XIX - Escola de Música e Artes Cênicas
XX - Escola de Nutrição
XXI - escola de Biblioteconomia e Comunicação
XXII - Faculdade de Educação
XXIII - Escola de Agronomia
XXIV - Escola de Medicina e Veterinária.384

Com este Decreto, a Reforma Universitária, de fato, se implementava na Bahia.
Os

órgãos

suplementares

mencionados

são:

“Biblioteca

Central,

Hospitais

Universitários, Museus Universitários, Centro de Estudos Afro-Orientais, Núcleo de
Serviços Tecnológicos”. O antigo Instituto de Matemática e Física se desmembrava em
dois, o Instituto de Física e o Instituto de Matemática. Já a antiga Escola de Geologia,
constituída desde 1957 seria, a partir de então, parte integrante do Instituto de
Geociências que acabava de ser institucionalizado, no entanto, os prédios onde
funcionariam o Instituto de Geociências e de Física, só seriam inaugurados no início da
década de 1970.
No mesmo dia em que o Decreto de reestruturação da Universidade Federal da
Bahia foi publicado, em 13 de fevereiro de 1968, o Conselho Universitário da
Universidade, mais uma vez, se reuniu para tratar da expansão do sistema universitário
e do aumento no número de vagas nas Universidades brasileiras. Na ocasião, Roberto
Santos enfatiza que, até aquele momento, havia ocorrido um avanço significativo do
aumento do número de vagas para o ensino superior no Brasil, segundo seu
pronunciamento:
384

DECRETO nº 62.241, de 08 de fevereiro de 1968, Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-62241-8-fevereiro-1968-403521-

161

Gostaria de lembrar a rapidez com que tem expandido o ensino superior no
Brasil. De acordo estatísticas oficiais do serviço competente do Ministério da
Educação, em 1960 havia, no Brasil, 92 mil estudantes de nível superior. Em
1965, o número havia aumentado para 155 mil e, em 1967, embora não haja
ainda dados oficiais, as estimativas feitas, até agora, colocam seguramente
acima de 210 mil o número de estudantes dos cursos de ensino médio do país.
Assim, em 7 anos, o número mais que dobrou, mas é claro, estamos ainda
aquém do que é desejável (...) Quero citar, ainda, poucos números relativos a
essa universidade. Em 1961, tínhamos 2.790 alunos e, em 1967, atingimos
5.539, isto é, o dobro.385

Processava-se a expansão da educação superior, como salientou Schwartzman,
ainda que, com dificuldades, mas já causando alguns impactos na Bahia. Estava em
curso o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), no qual o desenvolvimento
econômico e social, bem como a retomada do crescimento, articulavam-se à expansão
do ensino superior a partir da Reforma Universitária e implantação de um sistema
nacional de pós-graduação dela decorrente e, consequentemente, ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia nacional. Iniciava-se, portanto, dentro do plano estratégico de
desenvolvimento, a lógica do já mencionado binômio: “Segurança Nacional e
Desenvolvimento”.386
Ainda durante o primeiro semestre de 1968, várias Sessões do Conselho
Universitário da UFBA tratariam da criação dos novos Institutos e da nomeação de seus
coordenadores, bem como da implantação do novo modelo de vestibular que estava se
estruturando nacionalmente, a partir da Reforma Universitária. A esse respeito, gostaria
de destacar algumas dessas Sessões, visto que acabariam definindo os rumos da
publicacaooriginal-1-pe.html, Acesso em 02 de nov. de 2012.
385
Estavam presentes a esta Sessão do CONSUNI, realizada no dia 13 de fevereiro de 1968, os seguintes
conselheiros: Jorge Novis, Carlos Geraldo, Osório Reis, Sylvio Farias, Alba de Farias, Alceu Hiltner,
Renato Mesquita, Batista Neves, Messias Lopes, Emídio Magalhães, Teodoro Tanner, Hernani Sobral,
Adriano Pondé, Nilmar Rocha, Dyrce Araújo, Queiroz Muniz, Pedro Pina, Ivete Oliveira, João
Mendonça, Arnaldo Silveira, Juarez Paraíso, Torres Homem e os acadêmicos Rosalindo Souza e Renato
Costa, respectivamente, Presidente, em exercício do Diretório Central dos Estudantes e representante dos
estudantes, ver ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 13 de fevereiro de 1968. (Arquivo
SOC/UFBA).
386
Cf. Capítulo 2. Para a expansão do ensino superior e da pós-graduação, ver Simon SCHWARTZMAN,
Um Espaço para a Ciência: A Formação da Comunidade Científica no Brasil, p. 281-288.
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Reforma na Bahia e, consequentemente, a estruturação dos Institutos dela decorrentes e
a organização da pós-graduação.
A primeira Sessão do Conselho a tratar da organização e definição de
coordenadores para a implantação dos Institutos ocorreu a pouco mais de um mês, após
o Decreto que definia a reestruturação da Universidade Federal da Bahia. Trata-se da
Sessão do dia 28 de março de março daquele ano, onde se procurou verificar a aplicação
do referido Decreto e definição dos seus termos para que se pudessem definir os rumos
da Reforma Universitária na Bahia. A questão mais polêmica que acometeu ao
Conselho naquela Sessão, foi justamente, a dificuldade na interpretação dos Decretos
que tinham como finalidade instituir a Reforma Universitária e, portanto, reestruturar as
universidades brasileiras, em especial, aquele decreto responsável pela reestruturação da
UFBA. Na ”Ordem do dia”, o reitor Roberto Santos trouxe ao Conselho a referida
controvérsia:

Como é do conhecimento geral, a Reitoria desta Universidade encaminhou uma
série de providências relativas à reestruturação da UFBA, nos termos dos
documentos legais citados. A medida que essas providências se encaminhavam,
surgiam dificuldades, algumas da alçada da própria administração, que foram
resolvidas do modo ao alcance da Reitoria, e outras que exigiam uma
ponderação maior por parte do colegiado que dirige esta Universidade. Por isso
mesmo, resolvi trazer à consideração deste Conselho, estes assuntos, depois de
debatê-los com os diretores de unidades que também integram o mesmo
Conselho. O 1º desses tópicos é o seguinte: diz o artigo 7º, do decreto 62.241
(...). Compete, portanto, ao reitor, designar esses coordenadores, para as novas
unidades. Surge, então, uma primeira dificuldade. Quais, dentre as unidades
constantes no decreto, devem ser consideradas novas? É claro que algumas
delas têm a sua designação e os seus objetivos de longa data definidos e em
nada foram alterados pelo decreto (...). Por outro lado, há algumas que são
realmente novas e outras, em relação às quais eu estimaria, antes de qualquer
medida concreta, no sentido de designar seus coordenadores, de sentir da parte
do Conselho qual a orientação que mais convêm aos interesses da
Universidade.387

387

ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 28 de março de 1968. (Arquivo SOC/UFBA).
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A dúvida a que Roberto Santos se refere na Ata da Sessão mencionada, diz
respeito ao sétimo artigo do Decreto nº 62.241, no qual: “Para a direção das novas
unidades serão nomeados coordenadores dentre os seus professores, até que possam as
respectivas diretorias, se providas na forma da legislação em vigor”.388 Cabia, portanto,
ao reitor Roberto Santos e aos conselheiros que compunham a administração superior
da Universidade, a definição de quais seriam os novos Institutos e seus respectivos
coordenadores, que passariam a compor a Universidade Federal da Bahia, naquele
contexto de reestruturação das universidades brasileiras.
Um dos primeiros pontos a ser discutido na mesma Sessão do Conselho
Universitário foi sobre as providências a serem dadas, a partir do Decreto nº 62.241, ao
Instituto de Matemática e Física da UFBA, visto que, a criação do Instituto de
Matemática era o primeiro item do artigo primeiro do referido Decreto, seguido,
respectivamente, pela criação dos Institutos de Física, Química, Biologia e
Geociências.389
As dificuldades geradas pelo novo Decreto foram expostas por Roberto Santos
aos demais conselheiros que, após longa discussão, deliberaram sobre alguns dos pontos
polêmicos em relação à reestruturação universitária na UFBA. De fato, o mais
complicado a ser resolvido foi justamente o IMF, conforme a Ata da Sessão:

Acredito que possamos desencadear a discussão, tomando o exemplo relativo a
primeira das unidades constantes na lista do decreto, que é o Instituto de
Matemática. Temos bem noção que o Instituto de Matemática, na forma que
terá na nova estrutura, será uma unidade bem diversa, quanto aos seus objetivos,
composição e estrutura, do atual Instituto de Matemática e Física, constante no
estatuto aprovado em 1963. Porém, como existe uma unidade chamada Instituto
388

DECRETO nº 62.241, de 08 de fevereiro de 1968, Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-62241-8-fevereiro-1968-403521publicacaooriginal-1-pe.html, Acesso em 02 de nov. de 2012.
389
Com exceção do Instituto de Biologia, o Instituto de Matemática e Física (IMF), fundado desde 1960,
segundo André Luis Mattedi Dias e que se desmembraria em dois novos Institutos com a Reforma
Universitária de 1968, passando a se constituir no Instituto de Matemática e no Instituto de Física; o
Instituto de Geociências configuram-se como alvos centrais desta tese, pois o Programa de Pesquisa e
Pós-Graduação em Geofísica (PPPG) tem suas raízes ainda no IMF, nasce oficialmente no Instituto de
Física e depois passa a funcionar no Instituto de Geociências. Para a fundação do Instituto de Matemática
e Física, ver André Luís Mattedi DIAS, Engenheiros, Mulheres, Matemáticos: interesses e disputas da
profissionalização da matemática na Bahia (1896-1968), 2002, p. 179-192. Tese (Doutorado em História
Social) Universidade de São Paulo (USP). São Paulo. Para a estruturação do primeiro curso de pós-
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de Matemática e Física, poderia surgir a dúvida, se deveremos ou não
considerar o Instituto de Matemática, como figura no decreto, uma unidade
nova, para efeito de indicação de um coordenador. 390

Após debater sobre os novos Institutos, o Reitor Roberto Santos e os
conselheiros presentes deliberaram que:

o CONSELHO decidiu considerar unidades novas, aplicando-se no caso o
disposto no artigo7º do decreto, os INSTITUTOS DE MATEMÁTICA, DE
FÍSICA, DE QUÍMICA, DE BIOLOGIA, DE GEOCIÊNCIAS, DE LETRAS
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, FACULDADE DE EDUCAÇÃO e as ESCOLAS
DE BIBLIOTECONOMIA e COMUNICAÇÃO

e de MÚSICA E ARTES

CÊNICAS (...).391

As demais unidades foram consideradas antigas e não seriam passíveis da
escolha de novos coordenadores, conforme previa o Decreto nº 62.241. Desta forma,
organizaram-se as novas unidades que passariam a compor a nova estrutura
administrativa da UFBA.
As dúvidas e incertezas eram geradas por um modelo de Reforma, literalmente
estruturado por Decretos do Governo Federal, mesmo que alguns deles representassem
anseios antigos da comunidade acadêmica, como a implantação dos departamentos e
modelo de pós-graduação, instituídos pelo “projeto piloto da Universidade de Brasília”,
posteriormente abarcada pelo Parecer Sucupira, tal como descrevemos ao longo do
segundo capítulo.392
graduação de Geofísica, em caráter de lato senso, no Instituto de Matemática e Física da Universidade da
Bahia, Cf. Capítulo 3.
390
ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 28 de março de 1968. (Arquivo SOC/UFBA).
391
Estavam presentes a esta Sessão do CONSUNI, realizada no dia 28 de março de 1968, os seguintes
conselheiros: Renato Mesquita, Batista Neves, Queiroz Muniz, Carlos Geraldo, Sylvio Faria, Alceu
Hiltner, Adriano Pondé, Juarez Paraíso, Torres Homem, Messias Lopes, João Mendonça, Moysés
Waxmann, Teodoro Tanner, Emídio Magalhães, Oswaldo Carvalho, Alba de Farias, Dyrce Araújo, Jorge
Novis, Ivete Oliveira, Nilmar Rocha, Osório Reis, Pedro Pina, Hernani Sobral e os acadêmicos João
Santos e Renato da Costa Presidente do Diretório Central dos Estudantes e representante dos estudantes.
Ver ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 28 de março de 1968. (Arquivo SOC/UFBA).
392
Cf. Capítulo 2.
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A reestruturação da Universidade Federal da Bahia foi um tema recorrente nas
reuniões do Conselho Universitário, ao longo do ano de 1968. A “Modernização
Autoritária” se impunha e, com ela, a Reforma Universitária que trazia consigo um
modelo de pós-graduação nacionalmente planejado e que seria o pivô da denominada
“rede articulada de investimentos em educação superior, ciência e tecnologia”, medidas
essências para o desenvolvimento nacional e à tão almejada elevação do país à condição
de “Brasil Potência”.393
Nesse sentido, o Conselho Universitário se reuniria novamente para a Sessão do
dia 31 de maio do mesmo ano. Na ocasião, o Conselheiro Orlando Gomes, Diretor da
Escola de Direito, emitiu o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, por ele
presidida, sobre a reforma do Estatuto da Universidade, segundo o qual concluía-se que:

1. A Comissão de Legislação e Recursos, tendo examinado o projeto de
Estatuto da Universidade, sob o aspecto que reclama seu pronunciamento,
conclui por sua viabilidade, em princípio, por não ter observado discrepância
com as disposições legais a que se deve sujeitar o documento (...). 4. A
adaptação da Universidade ao sistema em implantação foi disciplinada
corretamente nas disposições transitórias (...) em face de já ter sido aprovado o
plano de reestruturação (...).394

Enquanto a Universidade se adaptava aos ditames legais instituídos pela
Reforma e Reestruturação das Universidades Federais, as Sessões do CONSUNI se
adequavam à nova estrutura. Os Institutos previstos no Decreto nº 62.241 começavam a
dar sinais de materialização. O primeiro deles seria o de Geociências, conforme
comunicado do Reitor Roberto Santos na Sessão do dia 20 de Setembro de 1968.
393

Ibid.
Assinaram o parecer os Conselheiros: Orlando Gomes, Lafayete Pondé e Arnaldo Silveira. Além dos
Conselheiros e pareceristas que compunham a Comissão de Legislação e Recursos, estavam presentes a
esta Sessão do Conselho Universitário, realizada no dia 31 de maio de 1968, o Reitor Roberto Santos e os
conselheiros: João Mendonça, Pedro Pina, Alba de Farias, Emídio Magalhães, Teodoro Tanner, Zinaldo
Sena, Queiroz de Muniz, Messias Lopes, Batista Neves, Pires da Veiga, Hernani Sobral, Ivete Oliveira,
Juarez Paraíso, Torres Homem, Carlos Geraldo, Renato Mesquita, Adriano Pondé, Dyrce Araújo, Macêdo
Costa e os acadêmicos João Santos e Renato da Costa, respectivamente Presidente do Diretório Central
dos Estudantes e representante dos estudantes. Ver ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 31 de
maio de 1968. (Arquivo SOC/UFBA).
394
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Conforme a Ata da referida Sessão, ainda no expediente, o reitor anunciava as primeiras
construções referentes à nova estrutura universitária da Universidade Federal da Bahia:

Ainda na hora do expediente eu quisera comunicar ao Conselho que foi já
apreciada por uma Comissão designada pela Reitoria, ou foram já apreciadas as
várias propostas relativas à construção do Instituto de Geociências, tendo sido
aceita uma delas, estando o contrato em vias de elaboração, e devendo a pedra
fundamental do mesmo edifício ser lançada antes do fim do mês. É com
particular satisfação que eu registro esse fato, porque será o Instituto de GeoCiências o 1º dos prédios construídos pela Universidade, de acordo com a nova
estrutura. Oportunamente os membros do Conselho Universitário receberão um
convite para o comparecimento a sessão, que, naturalmente, será muito simples,
a despeito da sua grande significação, na qual lançaremos a pedra fundamental
desse prédio.395

De fato, a construção dos prédios que abrigariam os centros de ciências básicas,
conforme definido pelo Decreto nº 62.241 de reestruturação da Universidade Federal da
Bahia, iniciavam-se pelo Instituto de Geociências, sendo sucedido pelo prédio do
Instituto de Matemática. O contexto da Reforma Universitária pode ser bem sentido
quando nos reportamos às Atas do Conselho Universitário da Universidade Federal da
Bahia, inclusive com suas contradições e os receios que acompanhavam o contexto. A
maioria desses prédios, onde funcionariam os centros de ciências básicas, só foram de
fato inaugurados no início da década de 1970. A nova estrutura universitária, no que diz
respeito ao aumento do número de vagas na graduação, fim do sistema de “cátedras”,
bem como a formação dos Institutos e Departamentos, seja do pondo de vista
administrativo, físico, ou até mesmo pedagógico, viria acompanhada da estruturação e
planejamento nacional do sistema de pós-graduação.
A exemplo do que Simon Schwartzman descreve em seu importante trabalho
sobre a formação da comunidade científica no Brasil, quando menciona alguns dos
importantes programas de pós-graduação, que se desenvolveram no período, após 1968,
esqueceu de mencionar a importância da Bahia neste processo, desencadeado
395

ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 20 de setembro de 1968. (Arquivo SOC/UFBA). (O
grifo é meu).
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nacionalmente pelo Regime Militar. Acredito que as lacunas são comuns ao
conhecimento científico, aliás, ao meu ver, são elas que os movem. Nesse sentido,
movido por algumas dessas lacunas deixadas por Simon Schwartzman, gostaria de
destacar que, “O Grande Salto à Frente”, já dava alguns passos na Bahia.396
A Sessão do Conselho Universitário do dia 31 de outubro de 1968, algumas
dessas questões viriam à tona, dentre elas o prometido lançamento da pedra
fundamental, do que seria o novo Instituto de Geociências e os encaminhamentos para a
construção do Instituto de Matemática, tal como o reitor Roberto Santos havia
anunciado na última reunião do CONSUNI. Conforme seu pronunciamento aos demais
conselheiros:

É também com grata satisfação que registro, neste momento, o lançamento da
pedra fundamental do instituto de Geociências, que acaba de realizar-se no
Campus da Federação. Além de registrar esse acontecimento, quero também
comunicar ao Conselho providências relativas a expansão da capacidade
docente desta Universidade, que progrediram desde a última sessão deste
Conselho. Em relação ao Instituto de Matemática foi, há cerca de duas semanas,
anunciado o edital de concorrência pública para a construção de um prédio que
deverá ter perto de 4.500 m² de área. Esperamos que, dentro de menos de um
mês, esteja também iniciada a construção desse 2º desses (sic!) cinco edifícios
que integrarão o Centro das Ciências Básicas (...). Os vários prédios que
integrarão o Centro das Ciências Básicas necessitarão da abertura do acesso que
não é possível nas condições atuais do terreno. Esta urbanização deverá também
estar pronta dentro dos próximos meses. Feitas essas comunicações a propósito
da capacidade docente da

Universidade,

vinculada ao processo da

reestruturação, eu estimaria também, na oportunidade, ressaltar a premência que
há sobre a Universidade para a ampliação do nº de seus alunos. Encerrou-se,
desde a última sessão do Conselho Universitário, a inscrição para o Concurso de
Habilitação a se realizar em início de 1969. O nº de inscritos atinge 7.120.
Convêm lembrar que no ano de 1968 a Universidade teve inscritos para esse
mesmo concurso um nº de 4.970, aproximadamente. 397

396

Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: A Formação da Comunidade Científica no
Brasil, p. 276-307.
397
ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 31 de outubro de 1968. (Arquivo SOC/UFBA).
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Ampliavam-se as vagas para o vestibular unificado nas Universidades Federais e
materializavam-se as edificações dos novos Institutos que passaram a simbolizar e a
compor as novas diretrizes da Reforma Universitária na Bahia. Os Institutos que
abrigariam as Ciências Básicas começavam a ser projetados e construídos um a um.
Iniciando-se pelo de Geociências, e na sequência, o de Matemática, sacramentando a
decisão de desmembramento em relação ao Instituto de Física, tal como determinava o
Decreto de reestruturação e, conforme ainda as decisões deliberadas pelo CONSUNI,
com base no mesmo.
Na última Sessão do Conselho Universitário, realizada em 30 de dezembro
daquele ano, o reitor Roberto Santos chama atenção para a importância da UNESCO no
processo de implementação da Reforma Universitária, em especial, da ação desse órgão
através do seu Diretor Geral, o Professor francês René Maheu, que desde o início de sua
gestão á frente da UNESCO, em 1961, vinha promovendo ações importantes junto à
Universidade Federal da Bahia e, por essa razão, propunha que o Conselho concedesse a
ele título de Doutor Honoris Causa, o que foi aprovado por unanimidade pelos
Conselheiros presentes. Segundo seu pronunciamento:

Como é do conhecimento deste Conselho tem a UFBA merecido particular
atenção do órgão das Nações Unidas encarregado de promover a Educação, a
Ciência e a Cultura no território dos seus Estados – Membros. Em 1966, a
convite do Reitor Miguel Calmon, aqui esteve uma comissão integrada por três
professores da mais alta reputação, os quais participaram amplamente dos
debates a cerca dos planos da Reforma em elaboração. Em agosto de 1967 nova
missão aqui compareceu, em visita que se estendeu também a quatro outras
universidades latino-americanas, tendo por objetivo a escolha da que ofereceria
melhores condições para a aplicação de ambicioso projeto de assistência ao
desenvolvimento do ensino e da pesquisa das ciências básicas. Foi esta
Universidade honrada com a preferência dos ilustres visitantes, integrantes da
missão, assim como dos órgãos da direção da instituição, estando hoje em vigor
programa que resultará em despesas por parte da UNESCO da ordem de quatro
milhões de cruzeiros novos em três anos e que envolve: a) bolsas para jovens
professores desta Universidade no total de 180 homens – mês; b) assistência
técnica da parte de professores visitantes, no total de 240 homens – mês; c)
equipamentos no valor de um milhão de cruzeiros novos. Cinco professores
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visitantes do mais alto nível foram por nós já selecionados nesse programa.
Entre eles um geofísico canadense que já se encontra na Bahia, um químico
japonês, especializado em Cromatografia de Plantas, um matemático húngaro,
outro matemático tchecolosváquio e um geólogo italiano, especializado em
Sedimentologia e Estratigrafia. A escolha dos bolsistas e do equipamento,
também incluídos no mesmo programa, estão sendo objeto de exame pelos
coordenadores dos Institutos de Matemática, de Física, de Química, de Biologia
e de Geociências (...). O especial cuidado que nos tem dedicado a UNESCO se
deve em grande parte às atenções do Embaixador do Governo Brasileiro junto
àquele órgão, o Prof. Carlos Chagas Filho, professor Honoris Causa da
Faculdade de Medicina desta Universidade. Conforme o testemunho do próprio
Embaixador Carlos Chagas, não tem regateado esforços o Prof. René Maheu,
Diretor Geral da instituição, em prol da mais fácil transmissão das proposições
referentes à UFBA.398

398

Estavam presentes a esta Sessão do CONSUNI, realizada no dia 30 de dezembro de 1968, os seguintes
conselheiros: Carlos Geraldo, Aluisio Povoas, Evandro Schneiter, Pedro Pina, Rodrigo Argolo, Ivete
Oliveira, Messias Lopes, Ivo Braga, Renato Mesquita, Batista Neves, Hernani Sobral, Torres Homem,
Zinaldo Senna, Macêdo Costa, José Osório, Arnaldo Silveira, Dyrce Araújo, Alba de Faria, Lafayete
Pondé, Adriano Pondé Orlando Gomes, Oscar Caetano, Vasco Neto e o Acadêmico Aurélio Dorea,
Presidente do Diretório Central dos Estudantes. Ver ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 30 de
dezembro de 1968. (Arquivo SOC/UFBA). (O grifo é meu). O Geofísico canadense ao qual Roberto
Santos se referiu, era o Professor L. P. Geldart, que chegou à Universidade da Bahia na segunda metade
da década de 1960, juntamente com outros pesquisadores, tais como G. Adler, Claude Lalou e Jacques
Labeyrie, em decorrência do sucesso do curso de pós-graduação lato sensu em geofísica, viabilizado à
partir do convênio firmado entre o Centro de Aperfeiçoamento de Pesquisa de Petróleo
(CENAP/Petrobras) e a Universidade da Bahia. O referido curso foi promovido por iniciativa do
Departamento de Física do então Instituto de Matemática e Física(IMF/Uba), sob a Chefia de Bautista
Vidal. A partir de então fora firmado um novo convênio com a UNESCO que, por sua vez, possibilitou a
vinda de pesquisadores em Geofísica do exterior, o que viabilizou um forte o intercâmbio com os
pesquisadores instalados no IMF, o que viria a possibilitar a estruturação do grupo de pesquisa em
Geofísica Nuclear, ver Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de VASCONCELOS; Olival
FREIRE JÚNIOR, A Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em Geofísica no Estado da Bahia,
Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 218-219. Cf. Capítulo 3. A vinda do
Professor L. P. Geldart ainda é citada na entrevista com Carlos Alberto Dias realizada por Olival Freire,
Aurino Ribeiro e Luana Pereira. Na entrevista, Carlos Alberto Dias ressaltava que o Professor L. P.
Geldart seria o único pesquisador em Geofísica a ter chegado à Bahia naquele contexto, ver Entrevista
com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador, 21 de
dezembro de 2006. O valor aproximado em reais a preços de janeiro de 2013, é de: R$ 20.925.925.92
(Vinte milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois
centavos), referentes às bolsas para professores da UFBA e assistência técnica de professores visitantes e
R$ 5.231.481,48 (Cinco milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta
e oito centavos), referentes aos equipamentos. Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros
novos
para
o
real,
tomando
como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 28 de Nov. de
2012.
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Nesta última Sessão realizada pelo Conselho Universitário da UFBA, durante o
ano de 1968, as limitações e contradições da Reforma Universitária, bem como as suas
potencialidades e perspectivas, ficariam bem evidentes. Não nos cabe fazer uma
apreciação mais específica do papel da UNESCO na reestruturação da vida universitária
brasileira, não só devido à falta de documentos que me permitam tal apreciação, como
também pelo fato de tal análise fugir do escopo desta tese, entretanto, é imprescindível
reconhecermos a importância desta agência no processo de estruturação da Reforma
Universitária, bem como no que diz respeito à gênese do Programa de Pesquisas e PósGraduação em Geofísica, que se deu entre 1964 e 1968, por alguns jovens físicos
oriundos da Universidade de São Paulo (USP) e do Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas (CBPF), contratados em 1965 pelo Chefe do Departamento de Física do então
Instituto de Matemática e Física da UFBA, o Físico e Engenheiro Civil Bautista
Vidal.399
Outro aspecto interessante registrado na Ata da referida Sessão, fora a menção
feita por Roberto Santos ao papel desempenhado pelo Embaixador do governo
brasileiro, o cientista Carlos Chagas Filho, junto àquele órgão, função que
desempenhava desde 1964, a convite do próprio Presidente Castelo Branco. 400
Ao final daquele dezembro de 1968, o país que daria o seu “Grande Salto à
Frente”, no que tange ao incentivo e desenvolvimento da “Educação Superior, Ciência e
Tecnologia”, era o mesmo que cercearia as liberdades individuais e coletivas. 401 A
mesma Doutrina de Segurança Nacional que puniria os inimigos da “Revolução”, 402
passaria a almejar os “status quo” de um “Brasil Grande” ou “Brasil Potência”, via
desenvolvimento científico e tecnológico. No que tange ao aumento da repressão
política por parte do Regime Militar, conforme bem destaca Elio Gaspari, em duas
399

Aurino RIBEIRO FILHO, A Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil): notas históricas sobre
um projeto interrompido, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, nº 2, jul/dez de 2007, p. 125. Para a
estruturação do grupo de Geofísica Nuclear, que deu origem ao PPPG/UFBA a partir de 1969, Cf.
Capítulo 3.
400
Carlos Chagas Filho, Carlos Chagas Filho – Depoimento ao CPDOC, p. 119.
401
Para o “Grande Salto à Frente”, ver Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: A
Formação da Comunidade Científica no Brasil, p. 276-307.
402
É importante salientar, mais uma vez, que o conceito clássico de “Revolução” não se aplica ao
movimento desencadeado pelo “Golpe Civil Militar” de 1964. Apesar do Golpe de Estado desencadeado
pelos militares ter se dado com o apoio de amplos setores da sociedade, o regime instaurado foi uma
Ditadura Militar e não uma “Revolução”, tal como proclamavam o militares brasileiros ou os setores que
os apoiavam.
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obras publicadas em 2002: “A Ditadura Envergonhada”, após o ano de 1968, daria
lugar à “Ditadura Escancarada”.403
A este respeito, Maria Inês Corrêa Marques salienta que: “A Universidade foi
incluída no planejamento estratégico, ela serviria aos planos de modernização. (...) Por
meio de legislação reformista, o regime militar introduziu mecanismos de controle
ditados pela Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento. 404 Os mesmos ventos
que trouxeram a Reforma Universitária, que se consolidaria a partir de 1968, trariam
também a intensificação da repressão política por parte do Regime Militar. Na Bahia
não seria diferente.
Entre “Grande Saltos, Milagres e Anos de Chumbo”, ciências como a Geofísica
se institucionalizaram a partir da estruturação da Reforma e da pós-graduação
desenvolvidas na Universidade Federal da Bahia e se tornaria, alguns anos mais tarde,
referência em nível nacional e internacional. A “Modernização Autoritária”
desencadeada pelo Regime Militar necessitava, mais do que nunca, do desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e, para se atingir a estes fins, precisava desenvolver os meios,
a saber: a educação superior e a pós-graduação. Na Bahia, o caminho seria o mesmo.

4.2- A Universidade Federal da Bahia e o Nascimento do PPPG: o encontro da
“Bahia” com o “Pará”

Em meio ao processo de reestruturação da Universidade Federal da Bahia no
contexto da “Reforma Universitária de 1968”, chega à Bahia, em setembro daquele ano,
a convite de José Bautista Vidal, o Professor Carlos Alberto Dias, primeiro pesquisador
brasileiro com o título de Doutor em Geofísica do país e que passou a ser um dos
principais responsáveis pela estruturação e desenvolvimento do Programa de Pesquisas
e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia (PPPG/UFBA).405
403

Para as obras citadas de Elio Gaspari ver, Elio GASPARI, A Ditadura Envergonhada, 2002, p. 21-362,
e Elio GASPARI, A Ditadura Escancarada, 2002, p. 17-464. No que diz respeito ao processo de
recrudescimento da violência política durante Ditadura Militar a partir do Ato Institucional nº 5,
promulgado pelo então General Presidente Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, Cf. Capítulo 2.
404
Maria Inês Corrêa MARQUES, Ufba na Memória (1946-2006), p. 217-218.
405
Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador,
21 de dezembro de 2006. A referia entrevista é resultado de um projeto maior de pesquisa financiado pelo
CNPq, intitulado: “Ciência e política durante o regime militar (1964-1984): a percepção dos físicos
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Dava-se, desta forma, o encontro do grupo de Geofísica Nuclear, liderada pelo
Físico e Engenheiro Civil, José Bautista Vidal, já existente portanto na Universidade
Federal da Bahia e o paraense Carlos Alberto Dias, que viria a somar esforços,
juntamente com o este grupo já estabelecido. O resultado deste “encontro” possibilitou a
estruturação do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica, o PPPG/UFBA.
Mas como se deu este processo? Por que a memória desses dois personagens
centrais para o desenvolvimento da Geofísica na Bahia, a saber: Bautista Vidal e Carlos
Dias, não convive de maneira harmônica com o papel que cada um deles desempenhou,
ao seu tempo, para que o projeto da Geofísica se tornasse possível na UFBA? Qual o
papel, por exemplo, do CBPF e de Físicos que nele trabalhavam, tais como José Leite
Lopes, Mario Schenberg e Jaime Tiomno, durante o processo de formação desses dois
pesquisadores, cujas lideranças exercidas, cada uma ao seu contexto, em etapas
diferentes do desenvolvimento e estruturação da Geofísica baiana, se tornaram
fundamentais para o sucesso do PPPG/UFBA e para a institucionalização desse campo
de pesquisa no Estado.
Procurarei estabelecer um paralelo entre esses dois protagonistas, a saber:
Bautista Vidal e Carlos Alberto Dias, para o êxito na implementação e
institucionalização da Geofísica na UFBA, primeiramente no então Instituto de
Matemática e Física da Universidade da Bahia e, posteriormente, no contexto da
Reforma Universitária de 1968, no Instituto de Física e, em seguida, no Instituto de
Geociências da Universidade Federal da Bahia.
Para tal, abordei em paralelo a trajetória desses dois pesquisadores, inspirado na
obra de Roberto Santos: “Vidas Paralelas”, onde o mesmo traçou um paralelo entre a
biografia do seu pai, o médico Edgard Santos, Reitor fundador da então Universidade da
Bahia em 1946, cargo que ocupou até 1961, e a sua própria biografia que, assim como o
seu pai, formou-se pela Escola de Medicina desta Universidade e exerceu a função de
Reitor, entre 1967 e 1971.406 Vejamos então, qual o papel de Bautista Vidal e Carlos
brasileiros”, cujo coordenador e colaboradores são, respectivamente, os pesquisadores e Historiadores da
Ciência: Olival Freire, Antônio Augusto Passos Videira e Aurino Ribeiro. (Projetos 400628/2008-2 e
400387/2006-9). A entrevista com Carlos Alberto Dias é uma das 14 entrevistas realizadas de um total de
25 entrevistas previstas no projeto, ver Olival FREIRE JÚNIOR; Antônio Augusto Passos VIDEIRA;
Aurino RIBEIRO, Ciência e política durante o regime militar (1964-1984): a percepção dos físicos
brasileiros, Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 4, n. 3, p. 479-485, set.- dez. 2009.
406
Roberto F. SANTOS, Vidas Paralelas, 2008, p. 11-149. Não pretendo aqui fazer uma “biografia
paralela”, nem tampouco uma “História de vida” mais apurada de Carlos Dias e Bautista Vidal, no
entanto, o meu objetivo é abordar de maneira temática a trajetória destes dois pesquisadores, no que diz
respeito à formação acadêmica e ao processo de institucionalização da Geofísica na Bahia, prestando uma
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dias, no que tange ao processo de desenvolvimento da Geofísica no Estado e da
institucionalização deste campo do conhecimento na UFBA.
Carlos Alberto Dias nasceu no Município de Salinópoles, também denominado
de Salinas, situado no Estado do Pará. Já na sua adolescência descobriu seu gosto pela
ciência, motivado pelos impactos da Segunda Guerra Mundial e pela importância que o
cientista adquirira a partir de então. Em 1958 foi ao Rio de Janeiro para cursar Física na
Faculdade Nacional de Filosofia (FNFI), concluindo a sua graduação em 1961. O seu
desejo de fazer Física se deu devido ao seu encantamento pela ciência e à sua
perspectiva de aplicá-la ao desenvolvimento regional. Em entrevista concedida a Olival
Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Dias declara o seu interesse pela ciência: “(...)
Eu queria então abrir um caminho através da ciência para chegar ao progresso, ao
desenvolvimento industrial, tecnológico, então essa era a parte que me atraia (...)”.407
Ao término do seu bacharelado em Física, ingressou no mestrado em Física do
Estado Sólido, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) em 1962, tendo
concluído sua primeira etapa de pós-graduação no final de 1963, cujo trabalho
denominava-se: “Defeitos termicamente induzidos resfriados subitamente em Silício
tipo - p.”. Na sua passagem pela Faculdade de Filosofia e pelo CBPF, teve contato com
alguns dos mais importantes físicos brasileiros, dentre os quais, Jayme Tiomno, Cesare
Lattes, Elisa Frota Pessoa, Plínio Sussekind da Rocha e José Leite Lopes. Este último
foi, segundo Carlos Alberto Dias, uma das suas maiores referências enquanto
pesquisador, professor e figura de grande humanidade, tendo se tornado, inclusive, seu
amigo pessoal.408
Ainda durante o seu mestrado no CBPF, em 1962, Carlos Alberto Dias foi a
Petrobrás, com uma carta de apresentação de José Leite Lopes, no intuito de procurar
alguma forma de atuação e algum treinamento na área de Geofísica, para verificar a
possibilidade de ser absorvido como físico. Ao chegar lá, com a carta de Leite Lopes
endereçada ao Chefe da parte de prospecção, o Geólogo Pedro Moura, teria a sua
primeira negativa, pois o mesmo Chefe de Prospecção lhe informara que a Petrobrás só
se interessava por geólogos. Diante da falta de perspectiva em obter um treinamento ou
atenção especial ao ambiente no qual os dois foram formados como físicos, a saber: a FNFI e o CBPF.,
respectivamente.
407
Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador,
21 de dezembro de 2006.
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uma formação acadêmica em Geofísica no Brasil, passou a investigar outras
possibilidades de complementar a sua formação, inclusive fora do país. 409
Ainda durante o ano de 1962, como aluno do mestrado, Dias vai ao Pará como
Professor Visitante ministrar um curso de “Introdução à Física Atômica”. Durante este
curso, ele procura colocar em prática seu projeto de recrutar jovens que pudessem
colaborar, depois de formados, com o desenvolvimento da região amazônica e para o
desenvolvimento do Estado do Pará. Na ocasião, conheceu o físico e engenheiro civil
José Maria Filardo Bassalo, um paraense que passou a colaborar com Carlos Dias neste
projeto de levar jovens estudantes de talento para que se formassem na área de física ou
geologia, que depois de formados e até pós-graduados, pudessem retornar à região de
origem, com o objetivo de se integrarem em grupos de pesquisas que pudessem
contribuir com o desenvolvimento amazônico e, portanto, com o desenvolvimento
regional, dentre eles: José Haroldo da Silva Sá, José Seixas Lourenço, Carlos Alberto da
Silva Lima, Marcelo Otávio Caminha Gomes e Olivar Antônio Lima de Lima. 410
De fato, na ocasião, Carlos Dias e Bassalo conseguiram levar vários jovens para
que pudessem iniciar seus estudos no Rio de Janeiro, entre 1962 e 1964. Deram início,
portanto, ao grupo que convencionou a chamar de “Grupo do Pará”, no entanto, nem
todos voltariam para o Pará, como se desejou num primeiro instante. A esse respeito, o
Físico e Engenheiro Civil, José Maria Filardo Bassalo, em seu artigo intitulado: “Jayme
Tiomno, os mésons e a física paraense”, ao mencionar o papel de Jayme Tiomno, da
Faculdade Nacional de Filosofia (FNFI) e do CBPF, para a formação de físicos
408

Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador,
21 de dezembro de 2006.
409
Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador,
21 de dezembro de 2006.
410
Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador,
21 de dezembro de 2006. Na ocasião, José Maria Filardo Bassalo era professor secundarista do Colégio
Paes de Carvalho e passou a colaborar para a criação do grupo regional, com o objetivo de formar
quadros para que os mesmos pudessem regressar para a região amazônica, contribuindo assim para o
desenvolvimento local. Bassalo graduou-se em Engenharia Civil em 1958 pela antiga Escola de
Engenharia do Pará e bacharelou-se em Física pela Universidade de Brasília em 1965. Ente 1973 e 1975,
respectivamente, ele concluiu o mestrado e o doutorado em Física, pela Universidade de São Paulo.
Ainda em 1961 ele já ingressava como Instrutor de Ensino no então Núcleo de Matemática e Física da
UFPA. Em 1978 tornou-se professor Adjunto e professor Titular em 1989 do Departamento de Física da
UFPA. Ver, http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783200U7, acesso em 10 de
Dez. de 2012. Dois dos nomes citados por Dias ao longo da entrevista, seguiram a formação em Geologia
e, ainda hoje, estão ligados ao Centro de Pesquisas em Geofísica e Geologia (CPGG/UFBA), nome dado,
a partir de 1997, ao antigo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica (PPPG) da Universidade
Federal da Bahia., são eles: Olivar Lima e Haroldo Sá, que se formaram em geologia pela FNFI
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paraenses na década de 1960, bem como para o seu papel e o de Carlos Dias na
formação do “Grupo do Pará”, ressalta que:

Iniciou a década de 1960 e o professor Tiomno continuou ensinando na FNFi e
pesquisando no CBPF. Na primeira metade dessa década, começou a
participação efetiva do professor Tiomno e da professora Elisa, na formação de
físicos paraenses. O primeiro paraense a ter contato com esses dois professores
foi Carlos Alberto Dias, já que o mesmo fazia o Curso de Bacharelado em
Física na FNFi/CBPF. Ao terminar este Curso, o professor Dias veio a Belém
para ministrar um Curso de Física Atômica, recomendado pelos professores
Tiomno e Leite Lopes ao então Reitor da UFPA, professor José Rodrigues da
Silveira Neto. Frequentaram esse Curso, ocorrido no princípio de 1962, cerca de
20 pessoas, dentre eles professores e alunos ligados ao Núcleo de Física e
Matemática (NFM) da UFPA, inclusive eu próprio. Com a vinda do professor
Dias a Belém, iniciamos, ele e eu, um processo que visava à formação de
paraenses, quer em Física, quer em Geologia, por intermédio de uma seleção de
docentes e alunos, quer da UFPA, quer do Colégio Estadual “Paes de Carvalho”
(CEPC), pois eu era também professor àquela época desse Colégio Público.
Assim, ainda em 1962, seguiram para a FNFi/CBPF alguns paraenses a fim de
estudar Física: (...) Carlos Alberto da Silva Lima e Marcelo Otávio Caminha
Gomes, alunos da Escola de Engenharia do Pará (EEP). (...).
A partir de 1963, alguns alunos concluintes do Curso Científico do CEPC
foram por mim selecionados e encaminhados à FNFi, a fim de prestarem
Exame Vestibular. A estes, juntaram-se outros alunos da UFPA, os quais foram
transferidos para o Rio de janeiro. (...). Os paraenses que saíram de Belém para
estudar Física no Rio de Janeiro foram: Herberto Gomes Tocantins Maltez, José
Seixas Lourenço, José Ricardo de Souza e Sérgio Guerreiro. 411

411

Segundo Bassalo, quase todos esses estudantes concluíram o doutoramento e estavam, à época da
escrita do artigo, trabalhando em diversas Universidades brasileiras. Carlos Lima esteve por longos anos
na Unicamp e hoje é aposentado. Herberto Maltez é professor da UFPA e José Lourenço foi um dos
principais responsáveis pela implantação do grupo de pós-graduação em geofísica na UFPA e foi,
segundo Carlos Dias, literalmente treinado para isso e chegou a ser reitor desta Universidade entre 1985 e
1989. Marcelo Gomes tornou-se professor da USP e, José Ricardo de Souza e Sérgio Guerreiro,
tornaram-se, respectivamente, professores e pesquisadores das UFPA e UFBA, ver José Maria Filardo
BASSALO, Jayme Tiomno, os mésons e a física paraense, Norte Ciência, vol. 2, n.1, p. 91-103, 2011.
Para a preparação dada por Carlos Dias a José Seixas Lourenço, para que o mesmo assumisse a
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Conforme descreveu Bassalo, o CBPF e alguns de seus pesquisadores, dentre os
quais alguns dos mais renomados físicos brasileiros, tais como Jayme Tiomno e José
Leite Lopes, assumiriam um papel primordial na formação de diversos físicos
paraenses.
Na ocasião, além do Instituto de Física da USP, o CBPF era o mais importante
centro de pesquisas físicas do país. Segundo Antônio Augusto Passos Videira e Cássio
Leite Vieira, em um dos únicos e raros trabalhos produzidos sobre a historiografia da
física no Brasil, intitulado: “Reflexões sobre a Historiografia e História da Física no
Brasil”, já na década de 1950, o processo de industrialização gerou um aumento da
demanda por engenheiros e, consequentemente, da formação cada vez maior de
professores/pesquisadores da área de física. Segundo eles:

Isso possibilitou, por exemplo, a formação de vários grupos de física fora do
eixo Rio de Janeiro - São Paulo. Exemplos: novos grupos foram criados em
Minas Gerais; no Rio Grande do Sul; em São Carlos (SP); em Brasília (apesar
de esse projeto ter sido malogrado pelo golpe militar); na PUC do Rio de
Janeiro; na Unicamp (Campinas); no Paraná; em Pernambuco; na Paraíba; no
Ceará; na Bahia; no Rio Grande do Norte.412

O desejo dos físicos brasileiros, em especial os que atuavam no Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro e/ou na Faculdade Nacional de
Filosofia, tais como: José Leite Lopes, Horácio Macedo, Jayme Tiomno, dentre outros,
me chama a atenção, pois parece ter influenciado, de maneira decisiva, o desejo de
muitos desses jovens de diversas partes do Brasil, que migravam para o Rio de Janeiro,
procurando a Faculdade Nacional de Filosofia e/ou o CBPF para obterem uma formação
acadêmica na área da Física. Ao chegarem lá, se deparavam com um ambiente de
formação voltado para uma Física que pudesse contribuir para o desenvolvimento
autônomo do país.
organização e estruturação da pós-graduação em geofísica na UFPA, ver Entrevista com Carlos A. Dias,
realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador, 21 de dezembro de 2006.
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da Física no Brasil, p. 35. Para as intervenções políticas ocorridas na Unb durante a Ditadura Militar, ver
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Dois dos personagens centrais para o desenvolvimento da Geofísica da Bahia,
como já mencionei, passaram por estas escolas praticamente no mesmo contexto, são
eles: José Bautista Vidal e Carlos Alberto Dias que, em momentos diferentes, mas
imbuídos da mesma ideia de se buscar uma física voltada para o desenvolvimento
nacional e que pudesse contribuir para as realidades locais, nos quais ambos estavam
inseridos, procuraram, cada qual ao seu tempo, estruturar grupos de pesquisas com esse
intuito. Assim se formaram os grupos da “Bahia” e do “Pará”.
Enquanto Carlos Dias procurava trazer os seus primeiros conterrâneos do Pará,
com o apoio de Bassalo, tal como descrevemos, o baiano Bautista Vidal procurava fazer
o mesmo, motivado pelo mesmo ambiente de valorização da ciência nacional, que
permeava a formação dos físicos no CBPF. Entenda-se aqui que tal valorização de “uma
ciência nacional” significava, na época, o sentimento de se poder contribuir para o
desenvolvimento nacional através da ciência, no caso específico da física, com o
objetivo de alcançar a autonomia científica e tecnológica em relação às nações
desenvolvidas e, principalmente, produzir uma física que pudesse dar conta dos
problemas e demandas nacionais. Vejamos, portanto, como teria sido a trajetória de
Bautista Vidal até o CBPF e seu caminho até Física.
O soteropolitano Bautista Vidal formou-se em Engenharia Civil pela Escola
Politécnica da Bahia, entre 1954 e 1958. Ainda no terceiro ano de Engenharia, em 1957,
ele participou de um “Curso de Verão” em Física, no Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, São Paulo. Durante o curso foi aluno dos
eminentes físicos que atuavam também no CBPF, dentre eles: José Leite Lopes, Mario
Schenberg, Jayme Tiomno e Guido Beck que, na ocasião, lhe convidara para trabalhar
no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ao concluir a sua graduação em Engenharia
Civil, seguiu para o CBPF, em janeiro de 1959, com bolsa do CNPq para cursar Física
e, lá chegando, se tornou monitor, depois instrutor e, em seguida, chegou à condição de
Terceiro Assistente, Segundo, e depois Primeiro Assistente, auxiliando cursos de José
Leite Lopes e Guido Beck, e ainda dando suporte para o curso de Eletrodinâmica para o
Professor Jayme Tiomno.413
Ao término de seu bacharelado em Física, ainda no primeiro semestre de 1961,
partiu para a Universidade de Stanford na Califórnia, Estados Unidos, onde procurava
413
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realizar os seus estudos de pós-graduação e em 1963 o baiano José Bautista Vidal
retornou a Salvador, sua terra natal, com o objetivo de:

(..) orientar os melhores estudantes de engenharia da UFBA, para que viessem a
se dedicar à Física. Com o auxílio do Diretor da Escola Politécnica de então, o
Professor Carlos Furtado de Simas, conseguimos selecionar oito excelentes
estudantes para irem estudar Física no Rio de Janeiro, todos com bolsa de
estudos. Entre eles estavam Emanuel Góes de Araújo, Edson Peixoto e Roberto
Max de Argollo.414

Dos três estudantes selecionados por Bautista Vidal, apenas Roberto Max
Argollo decidiu largar o curso de Engenharia na Escola Politécnica da Bahia e seguiu
para o Rio de Janeiro para fazer Física aplicada, obtendo inclusive uma bolsa de
estudos. Em Memorial apresentado em concurso para a obtenção do título para
Professor Titular na Universidade Federal da Bahia, em 1999, Roberto Argollo
apresentou a sua trajetória acadêmica, confirmando alguns desses fatos citados acima de
suma importância para o contexto que ora pretendo abordar. Segundo Argollo, que viria
a ser um dos principais expoentes para a consolidação do grupo de Geofísica Nuclear
liderado por Bautista Vidal na UFBA:

Em 1961 eu já cursava o segundo ano de Engenharia, quando o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas da UFBA, IPTBa, então existente e dirigido por Carlos
Simas, abriu inscrições para alunos de engenharia que desejassem fazer física
aplicada no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. (...) À frente do projeto
estava o professor José Walter Bautista Vidal, que fizera o mestrado em Física
no CBPF e retornava à Bahia e sua ideia era atrair jovens talentosos para a
carreira científica. Era a oportunidade que eu esperava. Fomos três
selecionados, mas apenas eu larguei o curso de engenharia e segui para o Rio de
Janeiro para cursar física.415
414
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Em seguida, no mesmo documento, Argollo destaca a convivência e a
mentalidade que imperava na FNFI, em relação à necessidade de se fazer uma física
voltada para os problemas e demandas nacionais:

Ao chegar à FAFI em 1962, já encontrei a discussão sobre a ideia de
desenvolver-se áreas de pesquisa em física aplicada mais vinculadas às
necessidades de um desenvolvimento autônomo para o país. Essa discussão
desenvolvia-se no tempo em que o Congresso Nacional discutia as Leis de
Diretrizes e Bases da Educação e o tema nacional em discussão eram as
reformas de base. Ela realizava-se principalmente entre os estudantes de Física,
mas a ideia era compartilhada por muito professores, entre eles José Leite Lopes
e Horácio Macedo.
Engajei-me nesse processo participando de um grupo de estudantes vinculados
ao Diretório Acadêmico do Curso de Física, que discutia sistematicamente a
questão.

Nossas

discussões

encaminharam-se para uma

proposta

de

reformulação do currículo do Curso de Física, onde se contemplava a formação
de físicos com diversas áreas de especialidades. A geofísica era citada como
uma dessas áreas e defendia-se que o grupo de pesquisa em geofísica deveria
ser implantado na Bahia. A justificativa dessa tese era que, com a presença da
Petrobrás na Bahia – naquela época o Recôncavo baiano era a única região
produtora de petróleo no país – seria mais fácil atrair pessoas e carrear recursos
financeiros para o projeto de geofísica. A proposta do currículo chegou a ser
aprovada pelo Conselho Universitário (...) no segundo semestre de 1963 – o
professor José Leite Lopes, membro do Conselho, teve papel importante nessa
aprovação (...).416

Bahia, desde 1963, quando retorna, juntamente com Bautista Vidal, para colaborar com o projeto. Atuou
no campo da Geofísica Nuclear desde quando o grupo se constituiu, em 1967 e ingressou como
professor/pesquisador no Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica (PPPG/UFBA) desde a
sua criação em 1969, função que desempenha até os dias de hoje. Atualmente Roberto Argollo é
Professor Titular da mesma Universidade e atua como professor/pesquisador em Geofísica Nuclear no
Centro de Pesquisas em Geofísica e Geologia (CPGG/UFBA), denominação do antigo PPPG, desde 1997.
Entrevista com Roberto Max Argolo, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 25 de junho de
2008. Para a trajetória deste pesquisador, bem como para as perseguições por ele sofridas durante a
Ditadura Militar, ver também, do mesmo autor desta tese, Perseguições, espionagem e resistência: o
Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia durante a ditadura militar (1964 a 1979). Revista da
SBHC, v. 4, nº 2, dez. de 2006.
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A esse respeito, eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos que me parecem
relevantes. O primeiro deles é a conjuntura na qual tanto Bautista Vidal quanto Carlos Alberto
Dias se formariam em Física no Rio de Janeiro, durante o início da década de 1960, portanto,
um ambiente propício, tanto na Faculdade Nacional de Filosofia, quanto no Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas, para a emergência de novas áreas de pesquisas no campo da física. Segundo
Antônio Augusto Passos Videira e Cássio Leite Vieira: “Na década de 1960, o predomínio
inicial da física nuclear, tanto teórica quanto experimental, começou a decair lentamente,
frente a novas áreas de pesquisa, principalmente estado sólido”.417

Neste sentido ainda, em depoimento ao CPDOC, José Leite Lopes nos daria uma
boa dimensão dessa nova conjuntura da física brasileira, segundo ele:

Quando voltei de Princeton, não tínhamos ainda uma vivência, um
conhecimento profundo, vínhamos da Física para fazer Física. A nossa visão
inicial era essa: Vamos fazer um bom laboratório, que seja tão flexível e
maleável, possivelmente como os que conhecemos fora, que permita trabalhar,
pesquisar e que seja importante para o Brasil. Era a nossa preocupação inicial.
Depois, com a evolução das coisas, a gente se reunia, conselho de Pesquisa,
projetos, começou a se desenvolver depois Estado Sólido - a linha inicial era
raios cósmicos e Física Teórica (...).
Ficou como se fosse uma coisa decretada por Deus e que impuséssemos.
Acontece que saímos para trabalhar nisso e você não vai voltar para o Brasil e
abrir um laboratório numa coisa que você não sabe. Agora, tivemos a sabedoria,
e isso eu faço a questão de dizer, de não sermos sectários e de dizermos sempre
que era preciso desenvolver outros setores da Física, tais como Estado sólido.
Tiomno, Schenberg, eu, para citar apenas teóricos, dizíamos isso, não somos
nós que vamos fazer, mas é necessário que se formem outros que façam isso. 418
416
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O segundo aspecto que eu gostaria de salientar diz respeito à atuação de Bautista
Vidal para o projeto de Geofísica na Bahia, como fruto do mesmo ambiente de forte
interação científica, que fazia do CBPF, ou melhor, dos pesquisadores que o
compunham, o mais importante marco para a institucionalização das ciências físicas no
país. Tanto Bautista Vidal, como Carlos Dias, teriam, nesta instituição, os seus grandes
exemplos no que tange à necessidade de desenvolvimento de uma ciência mais
regionalizada, ou que pudesse ser aplicada para a resolução de problemas nacionais e
para o desenvolvimento nacional. Com este propósito, os dois referidos pesquisadores
se encaminhariam para os Estados Unidos para realizarem os seus cursos de pósgraduação.
O primeiro a se direcionar para o exterior foi Bautista Vidal, que seguiu para a
Universidade de Stanford, logo depois da sua vinda a Bahia, e lá permaneceu de junho
de 1961 a setembro de 1963. Em depoimento prestado a Aurino Ribeiro Filho, em 1985,
para publicação de entrevistas com pesquisadores do Instituto de Física da UFBA, obra
intitulada: “Cadernos do IFUFBA”, este que de fato foi um trabalho pioneiro sobre a
história do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, segundo o próprio
Bautista Vidal, depois de ter concluído todos os cursos para o seu doutoramento em
Física Nuclear, inclusive tendo a tese quase pronta, ele resolveu voltar para a então
Universidade da Bahia. Conforme seu depoimento:

(...) com o objetivo de criar um Instituto de Física dirigido para a solução dos
nossos problemas, nossas necessidades (...) Nesta minha primeira estadia nos
EEUU, comecei a meditar e a preocupar-me com os problemas e
potencialidades do meu País. Passei também a começar a entender o processo
de colonização científico-cultural a que somos submetidos e ao qual não temos
oferecido resistência.419

imprescindíveis para o próprio processo de institucionalização da Física no país. Para a informação sobre
a primeira geração de físicos formados no Brasil, ver Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a
Ciência: A Formação da Comunidade Científica no Brasil, p. 228. Para uma breve trajetória das carreiras
de José Leite Lopes, Jayme Tiomno e Mário Schenberg ver, do mesmo autor desta tese, Ciência e
Política Durante a Ditadura Militar: o caso da comunidade brasileira de físicos (1964 – 1979), (2005).
Disponível no site: http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/textos.php, Acesso em 20 de dez. de 2012.
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Enquanto Bautista Vidal deixava os Estados Unidos, retornando ao Brasil em
setembro de 1963, sem concluir seu doutoramento, para se dedicar à implantação do
projeto de Geofísica no Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia,
como era denominado na época, Carlos Dias faria o caminho contrário. Depois de
concluir seu mestrado em Estado Sólido, ainda em 1963, ele ingressaria como
Pesquisador 3º Assistente do CBPF e continuaria o seu trabalho de trazer estudantes
paraenses para que se formassem em física ou geologia, com intuito de implementar a
geofísica na região amazônica. O caminho para a Bahia viria por acaso na vida de
Carlos Alberto Dias. Vejamos como se deu esse processo.420
Em fevereiro de 1964, na perspectiva de alterar a sua área de atuação da física
para a geofísica, pois no Brasil não havia ainda uma pós-graduação estruturada em nível
nacional e, muito menos nesta área do conhecimento, Carlos Dias partiu para a
Universidade de Berkeley, passando a trabalhar na sua tese de doutorado, onde
permaneceu até a conclusão da mesma, em 1968. Ao término de sua tese, Carlos Dias já
havia publicado no Journal of Applied Physics, em 1964, desde o final de seu mestrado,
um artigo intitulado: “Quenched-in defects in p-Type Silicon” e, como resultado de sua
tese, havia descoberto um novo método de exploração geofísica passível de
patenteamento, o que ocorreu já no Brasil, alguns anos mais tarde, após o seu retorno
dos Estados Unidos.421
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Ainda em Berkeley, Carlos Dias chegou a escrever para José Leite Lopes e para
o Diretor Geral do Departamento Técnico-Científico do CNPq, Manoel da Frota
Moreira, mencionando que os resultados de sua tese poderiam ser patenteados e que ele
tinha todo o interesse de fazê-lo no Brasil, por intermédio do CNPq. Segundo Dias, José
Leite Lopes enviou esta carta para José Pelúcio Ferreira, então Chefe do Núcleo de
Programas Especiais (NPE) que gerenciava o FUNTEC do BNDE, que por sua vez lhe
escreveu, convidando-o para fazer um projeto quando chegasse ao Brasil, que
possibilitasse desenvolver esse método patenteável, resultado de sua tese de
doutorado.422
Ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Carlos Dias foi
direto para o CNPq e, na ocasião, com o parecer favorável do Diretor Científico Manoel
da Frota Moreira, recebeu um auxílio do Presidente do CNPq, o cientista e biomédico,
Antônio Moreira Couceiro, de 32 mil dólares e uma bolsa de “Pesquisador
Conferencista”, bolsa na época recém criada pelo CNPq, para que ele pudesse se
instalar em qualquer Universidade do território nacional. 423
Mais o que levou Antônio Couceiro, então Presidente do CNPq e seu Diretor
Científico, Manoel da Frota Moreira a viabilizarem tais recursos para Carlos Alberto
Dias? Segundo o seu depoimento, na entrevista feita por Olival Freire, Aurino Ribeiro
e Luana Pereira, o que justificou o apoio que recebeu do CNPq na época foi, segundo
ele, a “intuição”, elemento de extrema importância, e que já não motivava mais as ações
deste órgão de fomento à pesquisa, na atualidade. No entanto, ao meu ver, a resposta de
Carlos Dias não atende satisfatoriamente à questão proposta.
Dias, era a maior autoridade em Geofísica Eletromagnética no mundo inteiro, um dos maiores nomes do
século XX e o segundo era um pesquisador da antiga União Soviética. Em sua tese, Dias desenvolveu a
equação que descreve o comportamento do meio polarizado e isso possibilitou , segundo ele, a abertura
de uma nova linha de pesquisas denominada: “complex resistive”. Por ter um compromisso com CNPq,
pois obteve bolsa desde a iniciação científica e que perdurou durante o mestrado e o doutorado, desejava
dar início á sua patente já no Brasil, apesar de ter iniciado o processo no Canadá. O resultado da patente
de seu novo método geofísico só viria a se concretizar em 1973, sob o título: “Non-grounded method of
geophysical exploration”. Para as referências precisas dos artigos citados na entrevista, ver
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4788943Y8&tipo=com
pleto&idiomaExibicao=1#ProdutosTecnologicos, acesso em 03 de Dez. de 2012.
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A esse respeito, Olival Freire, Antônio Augusto Passos Videira e Aurino
Ribeiro, em artigo intitulado: “Ciência e política durante o regime militar (1964-1984):
a percepção dos físicos brasileiros”, procuraram retomar a memória de alguns dos
físicos que atuaram como protagonistas de projetos de pesquisas durante o regime
militar que, por sua vez, estavam inseridos nas políticas científicas do período em
questão. Uma das conclusões a que chegaram está relacionada à atuação do CNPq: “(...)
como espaço privilegiado para o exercício, limitado, da política científica, à época” e
ainda que, segundo eles: (...) cabe assinalar que o sucesso dessas carreiras no cenário
brasileiro e no período apontado não foi independente das políticas então vigentes de
apoio à ciência e à tecnologia”.424
Para compreender de maneira crítica a esta questão e a conjuntura histórica na
qual estava inserida, é importante salientar, mais uma vez, que o planejamento
estratégico do Regime Militar, desde o Golpe de 1964, procurou articular a “Reforma
Universitária”, em curso desde 1965, a estruturação de um sistema nacional de pósgraduação, dela decorrente e que se aprimoraria a partir de 1968, com os pesados
investimentos das agências de fomento à pesquisa, tais como a FINEP, criada pelo
Regime Militar, enquanto empresa pública, em 1967, o CNPq e a CAPES que,
articulados, formariam a mais consistente “rede de investimentos em ciência, tecnologia
e educação superior”, jamais vista na história do país. No ano seguinte, o Regime
Militar criaria o FNDCT, tal como abordei ao longo do Capítulo 2, e que ficaria sob o
comando da FINEP, a partir de 1971, principal agência de fomento à pesquisa a apoiar o
PPPG/UFBA, desde a sua fundação.
O projeto para se atingir à condição de “Brasil Potência” passava,
necessariamente, como já foi amplamente mencionado, pela articulação entre “ciência,
tecnologia e educação superior”. O desenvolvimento científico e tecnológico só seria
possível a partir da estruturação e fortalecimento da pós-graduação que, por sua vez,
faria da ciência e da tecnologia as principais ferramentas para o desenvolvimento
econômico e social.
É neste contexto que Antônio Couceiro exerceu o cargo de Presidente do CNPq,
entre 1964 e 1970. A obra organizada por Shozo Motoyama, intitulada: ”50 anos do
424
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CNPq: contados pelos seus presidente”, daria uma boa dimensão do significado de tais
incentivos dados pelo então Presidente do CNPq, Antônio Couceiro, a Carlos Alberto
Dias, pois:

O seu mandato estendeu-se sob o governo de três generais-presidentes –
Castello Branco, Costa e Silva e Garrastazu Médici -, em plena vigência do
regime militar.
A despeito de ter uma personalidade forte, ou talvez por isso mesmo,
relacionou-se muito bem com a cúpula militar, sendo um dos poucos
mandatários máximos da entidade que despachava diretamente com a
Presidência da República. Para esse bom relacionamento, ajudou muito o fato
de o governo dos generais – sobretudo o do marechal Costa e Silva – estar
interessado em C&T, como um dos fatores propulsores do desenvolvimento
econômico (...). Convencido de que o problema essencial da C&T no país
estava na insuficiência do número de pesquisadores competentes, elaborou um
Plano Quinquenal para triplicar o número de cientistas e engenheiros altamente
qualificados por intermédio de cursos de pós-graduação. O auxílio faraônico,
principalmente na forma de pesquisadores e de professores visitantes, seria
bem-vindo para a realização desse objetivo. Com determinação de ferro, tornou
o CNPq um instrumento pioneiro e imprescindível do processo de implantação
dos cursos de pós-graduação no Brasil, abrindo o caminho para a sua expansão
nos anos 70. Esse mérito ninguém pode lhe negar. Assim, Couceiro deixou a
sua marca na história.425

Ao sair do Rio de Janeiro, com Bolsa do CNPq na modalidade de Pesquisador
Conferencista e 32 mil dólares provenientes dessa agência de fomento à pesquisa,
Carlos Alberto Dias procurou retornar à sua terra natal, o Pará. Recém Doutor em
Engineering Science/Geophysics, com a tese intitulada: “A non-grounded method for
measuring induced electrical polarization and conductivity”, Dias tinha o objetivo, já
mencionado, de aplicar os conhecimentos geofísicos adquiridos para o desenvolvimento
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de região amazônica, colaborando assim para o desenvolvimento e progresso
regional.426
Ao chegar na Universidade Federal do Pará, Carlos Dias escreveu um plano de
trabalho e procurou o Reitor, José Rodrigues da Silveira Netto, que ocupava o cargo
naquela Universidade, desde dezembro de 1960. Na ocasião, ainda em setembro de
1968, o referido reitor nem lhe recebeu, pois, segundo Dias, na entrevista concedida a
Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, seu nome constava no Inquérito Policial
Militar (IPM) realizado na Faculdade Nacional de Filosofia (FANFI), em 1964, com o
advento do Golpe Civil-Militar. Segundo ele, seu nome teria chegado ao reitor da
referida Universidade, devido aos dados fornecidos pelo Serviço Nacional de
Informação (SNI), o que lhe rendeu a frustração de não poder concretizar seu desejo
antigo de retorno à sua terra natal. 427
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Depois dessa negativa de retorno ao Pará e após uma semana de tentativas,
movido ainda pela ideia de não retornar para a região sul ou sudeste do país, Carlos
Dias procurou se estabelecer pela região nordeste do país, segundo ele:

“(...) Uma das ideias centrais da minha atividade era (...) criar condições nessas
áreas para quebrar esse círculo vicioso que estava acontecendo, de que um
jovem de talento para se realizar e (...) ser reconhecido, ele tinha que migrar do
o seu (...) Estado de origem para o Rio ou São Paulo, para o Sul ... o Sudeste, e
eu queria quebrar isso. Eu digo bom, se eu não posso ficar aqui, eu vou procurar
agora no Nordeste.428

A sua primeira tentativa na região Nordeste se deu no Estado do Maranhão. Não
obtendo êxito novamente, seguiu para Fortaleza, onde mais uma vez se desapontou com
as condições precárias para se instalar. Em seguida partiu para Recife, e mais uma vez
não viu condições de se instalar e realizar pesquisas no Estado do Pernambuco. Desta
forma, recém doutorado pela Universidade de Berkeley, Carlos Alberto Dias viria a
Salvador, ao final de setembro de 1968, com amplo apoio e vultuosos recursos oriundos
do CNPq, depois de algumas tentativas de se instalar como pesquisador na região norte
e pelo nordeste brasileiro.429
Carlos Dias chega a Salvador, exatamente no contexto em que se realizavam os
seminários sobre a Reforma Universitária na Universidade Federal da Bahia. Durante
estes seminários, ele conheceu a Professora Yeda de Andrade Ferreira, 430 que já era, na
ocasião, uma das responsáveis pela implantação da Reforma Universitária na UFBA,
pois ficou responsável por coordenar a implantação do Instituto de Geociências. 431
Na ocasião, a Professora Yeda havia lhe demonstrado o seu interesse em
implementar a Geofísica no Instituto de Geociências que seria construído

na
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Universidade.432 Ao final de setembro de 1968, já havia se dado, inclusive, o anúncio
pelo Reitor Roberto Santos, na reunião do CONSUNI, do lançamento da pedra
fundamental do Instituto de Geociências que, de fato, passaria a ser construído no mês
seguinte.433
Ao chegar e se instalar na Bahia, Dias começou a trabalhar no planejamento de
um programa de pesquisa e pós-graduação em Geofísica. Desde a sua chegada até
março do ano seguinte, Carlos Dias se dedicou a estruturar uma pós-graduação, strito
sensu, e conseguiu aglutinar o grupo baiano de Geofísica Nuclear e de Geologia,
juntamente com a sua área específica de formação no doutoramento, a Geofísica
Aplicada. A primeira seleção para ingresso da primeira turma se deu em março de
1969.434 O Conselho Universitário registrou no mês seguinte o funcionamento dessa que
seria a primeira pós-graduação strito sensu em Geofísica do país. Na Sessão do
CONSUNI, do dia 25 de abril, o Reitor Roberto Santos anunciava aos conselheiros:

A despeito do adiantado da hora, eu pediria apenas três minutos dos senhores
conselheiros, para considerar um outro assunto que é o 3º tópico da ordem do
dia de hoje, e que eu acho que poderá ser resolvido rapidamente. A
Coordenação do Instituto de Geo-Ciências tinha encaminhado à Reitoria um
pedido de criação de um curso de pós-graduação, de mestrado em Geo-ciências,
a exemplo do que se havia feito para a Matemática, a Física, etc ... (sic!)
Passamos o mesmo à Comissão competente para o estudo da questão, que é a
Comissão de Ensino. Aconteceu, entretanto, que na verificação da ata desse
Conselho, de uma sessão passada do mesmo, que tratava do assunto enquanto
não se tivesse dado a implantação dos conselhos próprios das novas unidades, a
atribuição para esses fins era da Reitoria, da mesma maneira que havia sido
proposta a criação dos cursos que se fizessem necessários. Essa legislação,
portanto, já havia sido dada à Reitoria. Da nossa parte, uma vez que tenho
examinado o assunto, nos parece que é altamente oportuno, já agora, a
instituição desse novo curso, nos caberia apenas comunicar a instituição desse
curso. Eu estou, então, no momento, fazendo essa comunicação que poderá até
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suscitar algum comentário, e que está de acordo com a Comissão de Ensino, que
é a Comissão competente para o estudo de caso, como já disse. 435

Nascia assim o Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica da
Universidade Federal da Bahia (PPPG/UFBA). Se é verdade que a presença de Carlos
Dias na Bahia foi imprescindível para esse processo, também é verdade que já havia
uma estrutura de pesquisa montada em torno da Geofísica Nuclear, inclusive com o
Laboratório de Fracas Radioatividades, já em vias de ser construído.
Dessa forma, podemos perceber a importância das duas lideranças para a
consolidação desse programa de pós-graduação, a saber: a liderança de Bautista Vidal,
na primeira metade da década de 1960, e a chegada de Carlos Alberto Dias, na segunda
metade da mesma década, precisamente, ao final dela. Ainda podemos destacar uma
outra liderança baiana, a Professora Yeda de Andrade Ferreira, que foi capaz de
coordenar a implantação do Instituto de Geociências, unindo grupos de pesquisas
existentes na UFBA, nem sempre muito harmônicos entre si. Vejamos de que forma ela
atuou para viabilização deste projeto de implantação do PPPG nesta Universidade.
Nesse sentido, a Ata do CONSUNI, referente à Sessão realizada no dia 25 de
abril, é bastante reveladora sobre vários aspectos, no que diz respeito à criação do
PPPG. O primeiro deles é que os Institutos Básicos de Ciências ainda estavam se
constituindo, e a estruturação do Instituto de Geociências estava, como já mencionei,
sob a coordenação da Professora Yeda de Andrade Ferreira que, àquela altura, também
passou a exercer uma importante liderança, pois tinha a tarefa de aglutinar a antiga
Escola de Geologia, dirigido pela professora Alba Farias, a Geografia que veio da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) e algumas unidades de pesquisas
separadas, tais como: o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais e o
Laboratório de Geoquímica, liderado pela Professora Adelaide Mussi Santos. Quando o
Instituto de Geociências foi criado, já contava com dois cursos funcionando, ainda
provisoriamente na Escola Politécnica, são eles: o de Geologia e o de Geografia.436
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Do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, que também já estava
estruturado como unidade básica, Carlos Alberto Dias “herdou”, de certa maneira, o
“grupo de geofísica nuclear”, estruturado por Bautista Vidal, a partir da primeira metade
da década de 1960, quando então convidou jovens pesquisadores da área de Física,
advindos do CBPF e da USP, dentre eles: Humberto Siqueiros Tanure, Jean Marie
Flexor, Antônio Expedido Azevedo, Carlos Borba, dentre outros, que vieram à Bahia
com o intuito de se engajarem no projeto de implantação da Geofísica na UFBA, de
certa forma, almejava-se fazer uma “física aplicada” aos problemas regionais.
A liderança de Bautista possibilitou também a articulação do convênio entre o
então Instituto de Matemática e Física (IMF) e o Centro de Aperfeiçoamento de
Pesquisa de Petróleo (CENAP) da Petrobrás, para a criação da primeira pós-graduação
na modalidade de lato sensu em geofísica do país, além da formação do grupo de
Geofísica Nuclear, que se constituíra, a partir de um outro convênio, desta vez firmado
em 1967, entre a Universidade Federal da Bahia e a UNESCO, o que permitiu, na
ocasião, a vinda de pesquisadores/geofísicos, que passariam a atuar na UFBA, como
professores visitantes.
Em decorrência desse convênio, os professores do então IMF realizaram um
forte intercâmbio científico com o Centre de Faibles Radioctivités, situado na província
de Gif-sur-Yvette, na França, o que impulsionou, em grande medida, a formação e o
desenvolvimento do grupo de Geofísica Nuclear, e a posterior construção do
Laboratório de Fracas Radioatividades (LFR), decorrente desse processo, laboratório
esse atualmente denominado de Laboratório de Física Nuclear Aplicada.437
Desta forma, ao chegar à Bahia, em setembro de 1968, Carlos Alberto Dias
entrou em contato com grupos de pesquisas e de trabalho, dentre os quais alguns já bem
constituídos, como o de Geofísica Nuclear, instalados do Instituto de Física e outros
razoavelmente estruturados, como é o caso dos professores que migraram da antiga
Escola de Geologia para constituir o Instituto de Geociências da Universidade Federal
da Bahia. Bem diferente das condições que ele encontrou, após concluir seu Doutorado,
em outras cidades do nordeste brasileiro. 438 Tais condições históricas, políticas,
materiais e humanas, possibilitaram, de maneira decisiva, a criação do PPPG.
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A esse respeito, em depoimento ao autor desta tese, Olivar Antônio Lima de
Lima, um dos primeiros paraenses levados por Carlos Dias ao Rio de Janeiro para fazer
Geologia na FNFI, entre 1964 e 1967, e um dos primeiros a se deslocar para a Bahia, e
se integrar a ele no PPPG/UFBA, logo após a conclusão do seu Mestrado em Geologia
Estrutural, na mesma Universidade, entre 1968 e 1970, revela um dado interessante,
quando perguntado sobre o papel desempenhado pelas duas principais lideranças, no
que tange à implantação e institucionalização da Geofísica na Bahia:

Aqui na Bahia, já havia sido implantado na área da Física, através do professor
Bautista Vidal, um primeiro núcleo de Geofísica. Esse Laboratório já saiu, esse
Laboratório aqui, que se chama ... de Física Nuclear, era um projeto desse grupo
e o Bautista já tinha trazido o professor Roberto Argollo, o professor Antônio
Expedito, o professor Jean Marie Flexor, que era uma pessoa nascida na França,
mas eu acho que é filho de brasileiro, é... tinha mais, Humberto Tanure e um
grupo de franceses que deu apoio a eles, porque eles também eram ..., assim
como nós tínhamos o grupo de paraenses, um grupo de baianos também estava
seguindo a mesma linha, porque essa coisa se discutia muito lá na UFRJ, é um
sentido para o físico brasileiro, para não ficar muita gente fazendo partículas
elementares e essas coisas, e a gente queria fazer uma física mais aplicada, aí
seria o que a gente chamou de Geofísica. Então, esse pessoal participava desse
processo lá no CBPF, (...) mesmo na Faculdade Nacional de Filosofia, onde
essas coisas estavam fervilhando. Então havia esse (...) núcleo já aqui nessa
época de 69 (...), final de 68 e início de 69. Então essa era a estrutura que já
existia e o Bautista Vidal me parece que estava, esteve à frente deste grupo, mas
depois ele saiu desse processo, ele não se envolveu mesmo quando o Dias
chegou aqui, o Dias agrupou esse pessoal da Física e pegou mais algumas
pessoas daqui do Instituto de Geociências, Aroldo Misi, Abílio, a própria
professora Yeda que era coordenadora do recém implantado Instituto e deu
origem a esse PPPG, estruturou isso como um programa de pós graduação em
Geofísica e daí pra frente eu acho que o Bautista passou a ter uma atuação mais
política a nível de Estado e também a nível de país e se afastou da
Universidade.439
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O que chama a atenção no depoimento de Olivar Lima são dois aspectos
relevantes que já tenho mencionado. O primeiro deles diz respeito às condições
encontradas por Carlos Alberto Dias, ao chegar em Salvador, para a implantação do
PPPG. Apesar do professor Dias não considerar, na entrevista concedida a Olival
Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, que já havia um primeiro núcleo de Geofísica
constituído no Instituto de Matemática e Física, bem como o papel desempenhado por
Bautista Vidal nesse processo pioneiro, 440 o fato é que a ação do Cenap/Petrobrás,
através da parceria que estabeleceu com o Instituto de Matemática e Física da UFBA,
por intermédio de Bautista Vidal, estruturou a primeira pós-graduação em Geofísica do
país, ainda como lato sensu, mas que foi o primeiro passo para a constituição de um
grupo de pesquisa em Geofísica Nuclear, através do convênio com a UNESCO e da
contribuição francesa, para a formação de pesquisadores nesta área na Universidade
Federal da Bahia.441
O fato deste primeiro núcleo de Geofísica já ter sido formado na UFBA, sob a
liderança de Bautista Vidal, não retira o mérito e o papel de Carlos Dias como a pessoa
responsável por aglutinar esses vários pesquisadores que já estavam fixados na Bahia.
Muito pelo contrário, e já o dissemos, o seu papel foi extremamente relevante neste
processo. Como apontei ao iniciar este tópico, nós podemos compreender a história da
Geofísica na Bahia, a partir de duas lideranças que, cada qual a seu tempo, deram
condições para que a Bahia se tornasse sede pioneira, em nível nacional, na estruturação
da pós-graduação nesta área de pesquisa e, consequentemente, na institucionalização
deste campo de conhecimento no Brasil.
O outro aspecto importante que a entrevista com o professor Olivar Lima me
suscita é o fato da ideia da Geofísica ter nascido entre alguns dos mais importantes
título: “Estudo da utilização de reservatórios subterrâneos naturais para armazenamento de água em
uma área experimental na região semi-árida do Nordeste”. Atualmente, Olivar Lima é o Diretor do
Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia, nome atual do antigo PPPG, da Universidade Federal da
Bahia. De fato, a informação contida no depoimento do Professor Olivar Lima está correta. A partir de
1969, Bautista Vidal assumiu a Secretaria de Tecnologia Industrial do Estado da Bahia e, em seguida,
durante o governo do General Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, assumiu o cargo de Secretário de
Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio. Ver Aurino RIBEIRO, História do Instituto
de Física da UFBA, Caderno do IFUFBA, v. 3, jul 1985, Entrevista a Balti
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físicos teóricos de nosso país, dentre eles podemos citar: José Leite Lopes e Jayme
Tiomno, que atuavam em algumas das mais importantes instituições, no que diz respeito
à formação de físicos no Brasil, são eles: o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
(CBPF) e a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFI), ambas no Rio de Janeiro. Em
depoimento de José Leite Lopes ao CPDOC, esta ideia fica bem evidenciada e o
mesmo, inclusive, faz uma menção a Carlos Alberto Dias, ao tempo em que estava no
CBPF como estudante e sobre a sua formação em Berkeley, no campo da Geofísica.
Segundo ele, quando se reportou à sua atuação do CNPq e às reuniões realizadas na área
da Física, destaca que:

Além de trabalhar no Centro, a gente fazia reuniões anuais no Conselho de
Pesquisas, onde se discutia o problema de qual é a vantagem de você ter
somente o presidente ou uma autoridade executiva do Conselho de Pesquisa
com alguns assessores, e a vantagem de você reunir responsáveis de equipes de
pesquisa de todo o país que se reúnam uma vez por ano: 30, 40, 50 físicos.Você
tem o quadro da Física Nacional, cada um apresenta um programa. Era nessa
hora que dizíamos que seria bom que Fortaleza se especializasse em Energia
Solar. Não foi feito porque não foi possível fazer.
Fortaleza começou a fazer Estado Sólido, mandou gente para os Estados Unidos
que voltou, etc. Recife fez Estado Sólido. Bahia. Veio Carlos Alberto Dias que
foi nosso aluno, aluno meu, do Tiomno, excelente estudante e o apoiávamos, ele
fez Geofísica. Na reforma de ensino que está lá, que nós fizemos – eu era Chefe
do Departamento de Física nessa época e o Tiomno contribuiu bem –
modificamos o ensino de Física, tal como tínhamos herdado de São Paulo, no
início, para introduzir Geofísica, cadeiras de aplicação.
Carlos Alberto Dias foi para Berkeley, fez uma tese e hoje tem um grupo de
Geofísica na Bahia. A origem desse grupo de Geofísica, no Brasil, em última
análise, vem de nós, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ninguém sabe
disso. Tínhamos essa preocupação social da ciência no Brasil, o que
provavelmente, também não agradava muito às pessoas. 442
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José Leite Lopes. José Leite Lopes - Depoimentos ao CPDOC, p. 129-130. (O grifo é meu). A este
respeito, há um ponto controverso que eu creio que seja importante ressaltar. Em vários relatórios
entregues por Carlos Alberto Dias à FINEP, o mesmo atribuí a “um grupo de estudantes amazônicos”, o
surgimento da ideia da Geofísica no Brasil. Em entrevista recente, concedida a Olival Freire, Aurino
Ribeiro e Luana Pereira, Carlos Dias reafirma esta versão. Conforme um dos documentos depositados nos
arquivos da FINEP e assinado pelo Coordenador Geral do PPPG/UFBA, Carlos Aberto Dias, em 22 de
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É interessante notar, no depoimento de Leite Lopes, que a ideia de se
desenvolver uma Física aplicada que pudesse contribuir de forma autônoma para o
desenvolvimento do país, teria sido, segundo ele, o que estimulou a busca por novos
campos da Física, dentre os quais a Física do Estado Sólido e a Geofísica. Dessa forma,
gostaria de enfatizar, mais uma vez, que a Geofísica já era discutida enquanto
possibilidade de diversificação no campo da Física no CBPF e na FNFI, bem como
pelos pesquisadores que compunham estas instituições, tais como: José Leite Lopes e
Jayme Tiomno, dentre outros, desde, pelo menos, o início da década de 1960.
Dessa maneira, não podemos deixar de considerar que estas instituições e os
pesquisadores que as constituíam tiveram um papel preponderante para os dois
maio de 1972, intitulado: “Catálogo1972/1973”, no qual se apresenta que: “O presente CATÁLOGO é
dirigido a todos os interessados no Programa, particularmente aos que se acham em fase de conclusão do
bacharelado em ciências básicas. O mesmo contém informações precisas sobre o PROGRAMA: história,
estrutura, corpo docente, métodos utilizados, meios disponíveis, objetivos demarcados”, podemos notar,
no que tange à história do Programa que: “O traçado da gênese do grupo que se instalou na UFBa,
determinado a instituir a Geofísica como atividade científica, remonta ao início da década passada,
quando fervilhava a discussão, no meio científico e estudantil, em torno da alienação da pesquisa
científica nacional em relação aos temas tipicamente brasileiros. Foi dentre os físicos que está discussão
foi mais acalorada e também frutífera. De um grupo de estudantes amazônicos, preocupados em regressar
um dia à Amazônia, e ali aplicar os seus conhecimentos científicos, nasceu a ideia da Geofísica no Brasil,
conforme ela é hoje compreendida”. Ao confrontarmos esta versão ou compreensão sobre a origem da
Geofísica sustentada por Carlos Dias, com o depoimento dado por José Leite Lopes ao CPDOC, podemos
verificar que há, tanto na entrevista concedida por Carlos Dias, como em alguns dos documentos do
PPPG/UFBA, por ele assinados enquanto Coordenador em exercício do Programa, uma controvérsia em
relação à origem da ideia de se fazer Geofísica no país. Nesse sentido, o papel desempenhado pelo CBPF
e até mesmo pela Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, bem como por alguns de seus
protagonistas, a exemplo de Leite Lopes foi, em certa medida, minimizado e, ao meu ver, Carlos Alberto
Dias não lhes deu os devidos créditos. Não restam dúvidas quanto ao papel de Carlos Dias no que tange à
implementação da Geofísica no Brasil, como já tenho salientado e como o próprio depoimento de Leite
Lopes atesta, no entanto, a origem e estímulo à esta ideia, creio eu, não pode estar dissociada do
importante papel desempenhado pelo CBPF e pela FNFI, bem como dos pesquisadores que neles
atuavam, para a formação de físicos direcionados para este campo de atuação. Penso que haja aqui um
tema de pesquisa interessante para a História da Física brasileira durante a Ditadura Militar e que,
certamente, foge ao escopo desta tese, a saber: o papel do CBPF e da FNFI, bem como de alguns dos
principais protagonistas da Física teórica brasileira que atuavam nestas instituições, tais como José Leite
Lopes, Jayme Tiomno e Mário Schemberg, dentre outros, para a diversificação dos campos da física
brasileira, ocorridos a partir da década de 1960 e 1970, a exemplo da expansão da Física do Estado
Sólido, tal como foi abordado por Augusto Videira e Cássio Vieira. Os referidos autores também
mencionam, por exemplo, que o CBPF foi responsável pela formação do primeiro mestre e do primeiro
doutor em Física formados no Brasil, enquanto o Regime Militar ainda começava a estruturar a “Reforma
Universitária”, em meados da década de 1960, ver Antônio Augusto Passos VIDEIRA; Cássio Leite
VIEIRA, Reflexões sobre a Historiografia e História da Física no Brasil, p. 35. Para o documento do
PPPG/UFBA citado, o “Catálogo1972/1973”, hoje sob a guarda da FINEP, ver PROCESSO nº 102/CT,
Filme nº 2354, Fotogramas nº 0659 e 0666, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da
FINEP, Rio de Janeiro). (O grifo é meu). Para a entrevista concedida por Carlos Dias ver, Entrevista com
Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador, 21 de dezembro de
2006.
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principais protagonistas dessa história da Geofísica na Bahia, visto que, tanto Bautista
Vidal, quando Carlos Alberto Dias, como já apresentamos, tiveram a oportunidade de se
formar como físicos em um contexto e ambientes de renovação no campo da Física, em
duas das mais importantes instituições de pesquisas físicas e ensino de Física do país, o
CBPF e a FNFI.
Podemos perceber, portanto, a importância dessas instituições, em especial do
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas para a formação das novas gerações de
pesquisadores, que se dedicaram ao desenvolvimento de pesquisas no campo da Física
no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980. Conforme o depoimento de José Leite
Lopes e de Olivar Lima, a Geofísica na Bahia é, de certa forma, fruto e resultado deste
processo, o que, em grande medida, eu concordo plenamente.
Como bem descrevem Antônio Augusto Passos Videira e Cássio Leite Vieira, a
História da Física durante a Ditadura Militar, entre 1964 e 1985, ainda está por ser feita,
salvo a iniciativa de alguns pesquisadores e historiadores da ciência, tais como: Olival
Freire, Aurino Ribeiro e os próprios autores acima citados. No que diz respeito às
lacunas historiográficas acerca do período citado, um dos exemplos apresentados por
Videira e Vieira está relacionado aos investimentos feitos em Física durante o período
em questão.443
A propósito, contribuir para atenuar essa lacuna na historiografia é, de fato, o
maior desafio e o sentido desta tese. Vejamos, então, em que medida o Programa de
Pesquisas e Pós-Graduação da UFBA se insere na articulação da “rede de investimentos
em ciência, tecnologia e educação superior” que, por sua vez, atingiria o seu auge a
partir da Reforma Universitária de 1968, e com a implementação de um sistema
nacional de pós-graduação dele decorrente. Em meio a esse contexto de implantação da
Reforma Universitária de 1968, Carlos Dias chegou à Bahia.
Enquanto Dias chegava à Bahia, em setembro de 1968, no ano seguinte, Bautista
Vidal foi convidado pelo então Governador do Estado, Luis Vianna Filho, para que
criasse a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, a primeira do gênero
no país, onde assumiu o cargo de Secretário até o final da gestão de Luis Vianna, em
1971. A partir deste ano, foi Assessor do Ministério do Planejamento, da Presidência da
FINEP e do BNDE, tendo assumido entre 1974 e 1979, durante os cinco anos de
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mandato do General Presidente Ernesto Geisel, o cargo de Secretário de Tecnologia
Industrial do Ministério da Indústria e Comércio.
Ainda durante o ano de 1969, enquanto o Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica da UFBA se iniciava oficialmente, o Regime Militar deu início
à estruturação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT) que, por sua vez, passaria a ser administrado pela FINEP, que a partir de
1971 se tornou a Secretaria Executiva do Fundo. A partir de então, o PPPG/UFBA
passou a receber pesados investimentos oriundos deste Fundo que seria, por intermédio
da FINEP, o maior aporte de financiamento recebido por este Programa de PósGraduação.
A FINEP foi, portanto, desde o início do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação
em Geofísica PPPG/UFBA, em março de 1969, até o final do Regime Militar, em 1985,
a principal agência federal de fomento à pesquisa científica na área de Geofísica na
Universidade Federal da Bahia, o que, de fato permitiu, ao longo da existência do
PPPG/UFBA, não só um dos mais bem sucedidos casos de pós-graduação e pesquisas
em Geofísica estruturado durante o Regime Militar, como o principal marco para a
institucionalização da Geofísica no Brasil.

4.3- O papel da FINEP no Desenvolvimento do Programa de Pesquisas e PósGraduação em Geofísica (PPPG/UFBA)

O aporte financeiro recebido por este programa de pesquisas e pós-graduação da
FINEP, através do FNDCT, configura-se como o estudo de caso que escolhemos, no
sentido de procurarmos compreender o desenvolvimento e institucionalização deste
campo de conhecimento na Bahia, durante o Regime Militar, onde Segurança Nacional
e Desenvolvimento configuravam-se como a ideologia diretriz no fomento a áreas
científicas estratégicas, para o desenvolvimento econômico e social do país. A
geofísica, sem dúvida nenhuma, era uma delas. A FINEP configurou-se, portanto, como
a principal articuladora do que temos chamado de “rede de investimentos em ciência,
443

Antônio Augusto Passos VIDEIRA; Cássio Leite VIEIRA, Reflexões sobre a Historiografia e História
da Física no Brasil, p. 35.
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tecnologia e educação superior”, e o caso da geofísica baiana, foi uma prova disso.
Vejamos como se deu esse processo.
Ainda na entrevista concedida a Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira,
Carlos Alberto Dias mencionou que, após a organização e planejamento do programa de
pesquisa e pós-graduação em Geofísica, iniciado desde o final de setembro de 1968,
praticamente seis meses depois, em março de 1969, já se davam os preparativos para a
seleção da primeira turma. Um mês depois, o projeto de mestrado em Geofísica seria
apresentado ao Conselho Universitário da UFBA, em 25 de abril de 1969, tal como
descrevemos. Desta forma, o PPPG seria um dos primeiros programas de pós-graduação
(Mestrado) da UFBA, sendo antecedido apenas pelo programa de Mestrado em
Química, estruturado em 1968. Seria também, alguns anos mais tarde, o primeiro curso
de Doutorado dessa Universidade.444
Carlos Dias menciona ainda que os contatos com José Pelúcio Ferreira
ocorreram ainda quando ele se encontrava em Berkeley e que, ao chegar a Bahia e dar
início ao projeto do PPPG, ele voltaria a contactar José Pelúcio Ferreira, apresentandolhe os projetos de pesquisa previstos para o PPPG. Àquela época, Pelúcio ainda estava
ocupando a função de Chefe do Núcleo de Programas Especiais (NPE) que gerenciava o
FUNTEC do BNDE, mas que já estava sendo cotado para assumir e viabilizar o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que, de fato, seria criado alguns
meses depois, em 31 de julho daquele mesmo ano.445
444

Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador,
21 de dezembro de 2006. Para a apresentação do projeto de mestrado em Geociência no CONUNI, ver
ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 25 de abril de 1969. (Arquivo SOC/UFBA). Conforme o
site da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-graduação da UFBA: “Na UFBA, o primeiro programa de pósgraduação instituído foi o Programa de Mestrado em Química, instalado em 1968. Programas de
Mestrado foram subsequentemente estabelecidos nas áreas de Geofísica (1969), Matemática (1969),
Educação (1972), Medicina (1973), Economia (1973) e Patologia Humana (1973). Em 1972, a UFBA
ofereceu seu primeiro curso de Doutorado, curso este criado no âmbito do Programa de Pós-Graduação
em Geofísica”., Ver, o site da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia:
http://www.propg.ufba.br/node/13, acesso em 02 de jan. de 2013. A primeira turma a ingressar no
PPPG/UFBA, em março de 1969, era composta de dez pós-graduandos, divididos em: Setor de Geofísica
Nuclear e Setor Geofísica Aplicada. No Setor de Geofísica Nuclear, estavam: Antônia Maria Rodrigues
de Azevedo, Clemiro Ferreira, Francisco Carlos Pataro de Queiroz, Francisco J. D. Santana, Humberto
da Silva Carvalho, Jorge Ferreira, Paulo Fernando Simões Lobo e no Setor de Geofísica Aplicada,
estavam: Adalberto da Costa Dias, Olivar Antônio Lima de Lima e Elpídio J. C Jucá. Para os estudantes
de pós-graduação, matriculados no PPPG/UFBA em 1969, ver PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610,
Fotogramas nº 0440-0441, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de
Janeiro).
445
Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador,
21 de dezembro de 2006.
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Conforme já enfatizei, o papel de Carlos Dias fora fundamental no sentido de
aglutinar os grupos de pesquisas existentes na UFBA, e a estruturação do PPPG é uma
prova disso. O Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica, cuja coordenação
estava a cargo de Carlos Alberto Dias, desde março de 1969, era um programa
interdisciplinar por essência e a sua criação envolveu uma articulação com os
Coordenadores dos novos Institutos, que tomavam posse, conforme a Ata do CONUNI
do dia 27 de junho daquele ano: “(...) por força das modificações do Estatuto e do
Regimento Geral da Universidade”, são eles: o físico Antônio Expedito Gomes de
Azevedo, Coordenador do Instituto de Física e a professora Yeda de Andrade Ferreira,
Coordenadora do Instituto de Geociências.446
Enquanto o PPPG dava seus primeiros passos, a Reforma Universitária avançava
na Bahia. Na Sessão do Conselho Universitário, realizada no dia 12 de dezembro de
1969, o Reitor Roberto Santos apresenta um “catálogo geral” do que seriam os novos
parâmetros administrativos da Universidade, a partir da Reforma Universitária,
conforme ele apresentou aos demais conselheiros:
446

ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 27 de junho de 1969. (Arquivo SOC/UFBA). Esta é a
primeira Ata, onde os nomes dos professores Antônio Expedito Gomes de Azevedo e Yeda de Andrade
Ferreira apareceram como novos representantes das recém criadas unidades: o Instituto de Física e o
Instituto de Geociências, respectivamente. Na Sessão do dia 12 de dezembro, o Conselho Universitário
votaria favoravelmente e por unanimidade, ao Parecer da Comissão de Legislação e Normas, referente à
constituição dos Departamentos, ver ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 12 de dezembro de
1969. (Arquivo SOC/UFBA). Antônio Expedido bacharelou-se em Física pelo Instituto de Física da USP
em 1963. No ano seguinte, após a visita de Bautista Vidal à USP em 1964, com o intuito de formar o
grupo que implementaria o projeto de Geofísica na Bahia, Antonio Expedido vislumbrou a possibilidade
de se transferir pra a Bahia para se integrar ao referido projeto. Em outubro de 1965 ele se integrou ao
“grupo da Bahia” que veio a estruturar a primeira pós-graduação lato sensu em Geofísica e depois esteve
no núcleo inicial para a instituição da Geofísica Nuclear e, consequentemente, na elaboração da proposta
de construção do Laboratório de Fracas Radioatividades, tendo sido responsável por este Laboratório
entre 1969 e 1972; 1981 a 1991. Antônio Expedito foi membro do Colegiado e da Comissão Executiva e
Financeira do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica, desde a sua criação, entre 1969 e
1972 e também Coordenador do Instituto de Física durante este mesmo período. Foi responsável pelo
setor de Geofísica Nuclear do PPPG, de 1976 a 1981. Doutorou-se durante este mesmo período, obtendo
o título em 1981 pela Universidade da Columbia, em Earth Sciences, com a tese denominada:
“Distribution of Carbon Dioxide and its Exchange with the Biosphere and the Oceans” e hoje é
Pesquisador Aposentado com Bolsa de Pesquisa, atuando na linha de pesquisa denominada: “Programa de
Recursos Hídricos e Problemas Ambientais” do CPGG/UFBA, antigo PPPG. Para a visita de Bautista
Vidal à USP em 1964 e posterior transferência de Antônio Expedito para a Bahia, ver Aurino RIBEIRO,
História do Instituto de Física da UFBA, Caderno do IFUFBA, v. 4, set. 1985, Entrevista a Antônio
. Ver também, Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de
VASCONCELOS; Olival FREIRE JÚNIOR, A Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em
Geofísica no Estado da Bahia, Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 220.
Para os demais dados, ver Entrevista com Antônio Expedito Gomes de Azevedo, realizada por José
Eduardo F. Clemente, Salvador, 26 de maio de 2008.
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Ainda na hora do expediente eu quisera apresentar aos senhores membros do
Conselho o Catálogo Geral da Universidade para 1969, que foi impresso e está
já sendo distribuído pelas diferentes unidades. Este Catálogo Geral, (...) reflete
apenas um momento de transição entre o antigo, entre o antigo e a nova
estrutura da Universidade. É um instantâneo do processo de Reforma. (...) o que
há sobretudo de importante aqui é uma apresentação perante toda a
Universidade da composição dos Departamentos, de acordo com o que, até o
momento, está aprovado, e mais da distribuição do pessoal docente nesses
vários departamentos, e das disciplinas que integram cada qual desses cursos,
segundo os departamentos onde se lecionam. É, portanto, de fato, um retrato da
nova estrutura no momento,(...) na fase de evolução em que se encontra no
momento.447

Na mesma Sessão, o Conselho aprovou por unanimidade o Parecer da Comissão
de Legislação e Normas referente à constituição dos Departamentos. A inserção dos
departamentos na estrutura administrativa da Universidade era um importante passo
para a consolidação da Reforma, pois caberia aos diretores de departamento/unidades,
agregarem os cursos/colegiados neles contidos, com o intuito de promover o ensino, a
pesquisa e a extensão, conforme previam os parâmetros da Reforma.
Ainda em dezembro de 1969, precisamente no dia 31 daquele mês, José Pelúcio
Ferreira foi cedido do BNDE para o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
(MPCG), a pedido do Ministro da Pasta Reis Velloso, para que pusesse dar início à
estruturação e operacionalização do novo Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.448 Tal medida possibilitou a institucionalização de um
poderoso instrumento de: “(...) assistência financeira aos programas e projetos
prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico”.449 Pela primeira vez na
História do Brasil, criava-se um Fundo daquele porte com o intuito de se promover a
articulação e o desenvolvimento cientifico e tecnológico, e o caminho para tal seria a
Pós-Graduação.
447

ATA do Conselho Universitário da UFBA, de 12 de dezembro de 1969. (Arquivo SOC/UFBA).
Cf. Capítulo 2.
449
BRASIL: Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), Relatório de Atividades, 1965 – junho de 1973, p. 23. (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
448
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Durante o seu primeiro ano de existência, o PPPG obteve alguns recursos e
financiamentos de agências federais, tais como: CNPq e CAPES, além de valores
repassados pela UFBA. Durante o ano de 1969, o valor recebido pelo Programa,
somando essas três fontes de financiamento, chegou a NCr$ 425.701,87 (Quatrocentos e
vinte e cinco mil, setecentos e um cruzeiros novos e oitenta e sete centavos), no tocante
à compra de equipamentos e despesas com pessoal. Já durante o ano de 1970, as três
principais fontes financiadoras seriam: a UFBA, a CAPES e a UNESCO, e o somatório
dos valores referentes às mesmas despesas chegou a Cr$ 1.038.904,17 (Um milhão e
trinta e oito mil, novecentos e quatro cruzeiros e dezessete centavos).450
A partir de década de 1970, a Geofísica já se configurava como área prioritária
e o um setor estratégico para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional.
Durante o Governo Médici, as: “Pesquisas em Oceanografia e Geofísica do Fundo dos
Mares”, constavam como área prioritária em suas “Metas e Bases para a Ação do
Governo” de abril de 1970, na parte referente às “Grandes Prioridades”. 451 Os projetos
desenvolvidos nas mais diversas áreas de pesquisa científica e tecnológica, bem como
os vultuosos recursos a elas destinadas seriam, a partir de então: “(...) todos
enquadrados nas diretrizes da política enunciada para o setor nas Metas e Bases para
a Ação do Governo”.452 O PPPG/UFBA, ao receber o apoio do FNDCT, não fugiria à
regra.
Um ano depois do início das atividades do PPPG, em 31 março de 1970, a
Coordenação do Programa enviou o Ofício nº 96/70 ao Presidente do BNDE, Jaime
450

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotograma nº 0725, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais a preços de janeiro de 2013,
recebidos pelo PPPG em 1969, advindos da UFBA, CNPq e CAPES, no que diz respeito às despesas com
pessoal e equipamentos, foi de: R$ 1.850.165,81 (Um milhão, oitocentos e cinquenta mil, cento e sessenta
e cinco reais e oitenta e um centavos). Em 1970, para as mesmas despesas, o valor aproximado em reais a
preços de janeiro de 2013, recebidos pelo PPPG das principais fontes de financiamento do período, a
saber: UFBA, CAPES e UNESCO, foi de: R$ 3.762.697,79 (Três milhões, setecentos e sessenta e dois
mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). Como os números apresentados no
documento da FINEP, são referentes a um balanço do ano de 1969 e 1970, tomei, deliberadamente, a
iniciativa de lançar os valores condizentes ao preço do salário mínimo em dezembro de 1969 e dezembro
de 1970. Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros e cruzeiros novos para o real, tomando
como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 10 de Jan. de
2013. Os valores apresentados não incluem os 32 mil dólares recebidos por Carlos Dias do CNPq em
1968, logo que chegou ao Brasil, conforme declarou na entrevista a Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana
Pereira, ver Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira,
Salvador, 21 de dezembro de 2006.
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BRASIL, Presidência da República, Metas e bases para a Ação do Governo, Brasília, abril de 1970, p.
63. (Arquivo do MAST, Rio de Janeiro). Cf. também o Capítulo 2.
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Magrassi de Sá, encaminhando o projeto do PPPG, com o objetivo de se pleitear, junto
ao Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC/BNDE), o financiamento
e o apoio às pesquisas que se iniciavam. Assinavam o documento: o Coordenador do
Programa, Carlos Alberto Dias; o Coordenador do Instituto de Física, Antônio Expedito
Gomes de Azevedo e a Coordenadora do Instituto de Geociências, a professora Yeda de
Andrade Ferreira, conforme o Ofício:

Senhor Presidente,
Temos o prazer de encaminhar a Vossa Excelência, o projeto conjunto dos
Institutos de Física e Geociências da Universidade Federal da Bahia que visa
criar condições favoráveis ao estabelecimento de um programa de pósgraduação naqueles Institutos e à realização de pesquisas específicas. 453

O projeto conjunto ao qual se refere o Ofício enviado ao BNDE, foi o primeiro
que pude encontrar nos arquivos da FINEP e descreve, com riqueza de detalhes, as
várias diretrizes e linhas de pesquisas do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em
Geofísica da Universidade Federal da Bahia e, depois deste ofício, outras
correspondências e muitas negociações levariam o PPPG ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vejamos como se deu este caminho.
O primeiro Projeto do PPPG enviado para o BNDE, tal como mencionado no
Oficio citado, foi protocolado como Processo nº 6086/70 e seu conteúdo é
particularmente importante, como mencionei, não só por ser o primeiro dos projetos
enviados, mas por ter “aberto as portas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico”. O documento assinado por Carlos Dias, logo em sua
apresentação, demonstra o esforço do Programa em se adaptar aos rumos da Reforma
Universitária:
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BRASIL: Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), Relatório de Atividades, 1965 – junho de 1973, p. 28. (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotograma nº 1908, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Os Institutos de Geociências e de Física recém implantados em obediência à
Reforma que reestruturou a Universidade Federal da Bahia resultaram da união
de antigos Centros de ensino, pesquisa e extensão.
Após sua implantação, aqueles Institutos preocuparam-se com a estruturação de
cursos de pós-graduação em Geofísica e Geologia, graças à disponibilidade de
pessoal especializado proveniente da própria Universidade ou vindos do
exterior através do Programa da UNESCO.
A presente programação, baseada em projetos de pesquisas, conta com 13
projetos, dentre os quais alguns já estão na fase inicial de execução. 454

Inicialmente, o Programa propunha a execução de 13 projetos ou linhas de
pesquisas representadas nos seguintes programas: nº 1 Estudo sobre o ciclo do Carbono
14 no solo; nº 2 Espectrometria gama aplicada à análise de minerais nas rochas; nº 3
Projeto relação isotópica de Oxigênio, Hidrogênio e Carbono; nº 4 Migração de urânio
na passagem da rocha para água; nº 5 Datação de minerais usando traços de fissão; nº 6
Reservatórios naturais de águas subterrâneas; nº 7 Prospecção geofísica de cobre no
Estado da Bahia; nº 8 Pesquisas de corpos de rochas básicas e ultrabásicas no Estado da
Bahia; nº 9 Estudo geográfico de regiões de mineração no Estado da Bahia; nº 10
Avaliação de um sistema eletromagnético para medir indutivamente polarização elétrica
e condutividade; nº 11 Sedimentos recentes da Baía de Todos os Santos; nº 12 Pesquisa
sobre chumbo/zinco no Bambuí - Chapada Diamantina; nº 13 Determinação de água
subterrânea para complementar o abastecimento da cidade de Aracajú – Sergipe.455
454

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotograma nº 1909, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O Parecer nº 6086/70 de março de 1970 enviado ao
BNDE, trás uma descrição da estrutura administrativa dos Institutos de Física e Geociências da UFBA. O
Instituto de Geociências era composto da seguinte forma: a Coordenadora do Instituto, a professora Yeda
de Andrade Ferreira; a Chefe do Departamento I, professora Adelaide Mussi Santos; o Chefe do
Departamento II, o professor Dalmo Gildo Guimarães Pontual; o Chefe do Departamento III, Walmor de
Almeida Barreto, além dos coordenadores de colegiados, são eles: o professor Aroldo Misi, Coordenador
do Colegiado de Geologia, o professor Waldir Oliveira, Coordenador do Colegiado de Geografia. Já o
Instituto de Física era constituído do: Coordenador do Instituto, o professor Antônio Expedito Gomes de
Azevedo; o Chefe do Departamento I, o professor Roberto Max Argollo; o Chefe do Departamento II,
Jean-Marie Flexor, além do Coordenador do Colegiado de Física, o professor Álvaro da Silva Ramos; o
Representante no Conselho de Coordenação, professor José Bautista Vidal e o Coordenador do
PPPG/UFBA, o professor Carlos Alberto Dias. Os Coordenadores do projeto, segundo o documento,
seriam: Carlos Alberto Dias, Yeda de Andrade Ferreira e Antônio Expedido Gomes de Azevedo. Ver
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1909-1910, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
455

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotograma nº 1912, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Dos projetos elencados, oito deles seriam aceitos para financiamento e cinco
deles excluídos pela apreciação técnica do BNDE/FUNTEC. Os projetos não
contemplados foram os de: nº 4 Migração de urânio na passagem da rocha para água; nº
5 Datação de minerais usando traços de fissão; nº 8 Pesquisas de corpos de rochas
básicas e ultrabásicas no Estado da Bahia; nº 9 Estudo geográfico de regiões de
mineração no Estado da Bahia e nº 13 Determinação de água subterrânea para
complementar o abastecimento da cidade de Aracajú – Sergipe.456
O Programa apresentava ao BNDE os seus objetivos que, de fato, seriam
alcançados nos anos seguintes. É interessante notar que o forte do PPPG era a atuação
geofísica no estado da Bahia e o desenvolvimento de novas técnicas e métodos que
pudessem contribuir para o desenvolvimento local. De fato, uma ciência aplicada aos
problemas do Estado da Bahia. Conforme o Processo nº 6086/70 apresentado ao Banco,
destacam-se os seguintes objetivos:

a) o fortalecimento e a ampliação das condições favoráveis ao estabelecimento
de Cursos de Pós-Graduação em nível adequado às exigências do país, nas
áreas de Física-geofísica, Física de Estado Sólido e de Geociências –
Geofísica, Geologia;
b) a realização de pesquisas sobre processos físico – geológicos e um estudo
extensivo dos recursos naturais do Estado da Bahia;
c) a elevação do nível dos cursos básicos em Física e Geociências, como uma
decorrência das novas condições criadas através dos cursos de Pós –
Graduação e da pesquisa associada.457

No documento, a Coordenação do Programa ainda expressa os benefícios que
poderiam ser alcançados a partir do financiamento dos projetos, bem como a
importância dos mesmos para o desenvolvimento do Estado da Bahia, e para o país com
um todo. Solicita do BNDE a solução do principal problema que, na época, julgava - se
ser o principal problema para a estruturação do PPPG/UFBA:
456

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotograma nº 2166, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
457
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotograma nº 1911, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Os projetos de pesquisa apresentados aqui representam a infra - estrutura de
pesquisa, em torno do qual, se consolidarão os programas de pós – graduação
em Geofísica, Física do Estado Sólido e Geologia da UFBA.
Pode-se dizer que este Projeto representa no país o primeiro esforço em larga
escala para utilizar métodos e técnicas modernas, interdisciplinares, na solução
de problemas do meio físico – geológico regional.
Um dos projetos p. ex., está intimamente ligado ao problema da água na região
do Polígono das Secas, procurando oferecer alternativas à questão do seu
armazenamento, escassez, salinização e poluição.
O desenvolvimento industrial do país depende em grande parte de recursos
minerais existentes no seu sub - solo. O Estado da Bahia é, particularmente,
promissor neste aspecto e o seu conhecimento através de pesquisa sistemática é
de grande importância para o país e para o Estado.
É conhecida na Bahia a existência de jazidas de cobre, cromo, níquel, chumbo,
ferro, manganês, asbesto, magnésia, ouro, diamante, etc.
Torna-se imprescindível um apoio firme por parte do BNDE com o fim de
resolver o problema fundamental envolvido: O problema de pessoal.458

No tocante ao principal problema apontado, o PPPG necessitava da
complementação salarial ou pagamento integral dos salários de alguns pesquisadores.
Tratava-se de pessoal não vinculado aos programas específicos, mas que deveriam,
conforme o planejamento, originar outros grupos de pesquisas e dar apoio à
programação global prevista pelo Colegiado do Programa e pela sua Coordenação. 459
458

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1929-1930, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). (O grifo é meu).
459
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotograma nº 1921, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O Processo 6086/70, protocolado no BNDE em março de
1970, trás uma TABELA 1 em anexo, contendo a relação do pessoal necessário ao desenvolvimento do
PPPG por dois anos, bem como a procedência e formação dos mesmos, são eles: Programa nº 1 (Estudo
sobre o ciclo do Carbono 14 no solo) Jean-Marie Flexor (Físico/UFBA), Jean L. Rapaire (Eng.
Elétrico/Mônaco), Francisco Pataro de Queirós (Físico/UFBA); Programa nº 2 (Espectrometria gama
aplicada à análise de minerais nas rochas) Roberto Max de Argollo (Físico/UFBA), Daniel Nordemann
(PhD. Física/França), Antônio G. de Oliveira (Ms. Fisica./UFBA), Francisco J. D. Santana
(Físico/UFBA), Marcos D. Gaspar (Físico/UFBA), Antônia M. A. Rodrigues (Física/UFBA), Aroldo
Misi (Geologia/UFBA); Programa nº 3 (Projeto relação isotópica de Oxigênio, Hidrogênio e Carbono)
Antônio Expedito G. de Azevedo (Físico/UFBA), W. G. Mook (PhD. Geofísica/Holanda), J. C. Lormen
(PhD. Geofísica/Holanda), Humberto S. Carvalho (Físico/UFBA), Clemiro Ferreira (Físico/UFBA);
Programa nº 4 (Migração de urânio na passagem da rocha para água) Lycia Maria C. P. Moreira
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Àquela altura, em pleno avanço da Reforma Universitária na Universidade
Federal da Bahia, o Instituto de Geociências, recém construído no “Campus da
Federação”, contava com dois dos três blocos previstos no projeto de construção, tendo
os mesmos sido inaugurados no dia 06 de março daquele ano. O terceiro bloco do
Instituto de Geociência, bem como os prédios do Instituto de Física e do Laboratório de
Fracas Radioatividades, que já estavam em construção na época, só ficariam prontos no
ano seguinte, a partir de março de 1971. Além da estrutura física, o Programa já contava
com um bom número de publicações, possibilitadas pelo grupo de pesquisadores que já
atuavam desde o seu início, em março de 1969.460
Apesar dos oito projetos do PPPG terem sido aprovados pelo BNDE/FUNTEC,
não seria este Fundo o principal financiador das solicitações feitas ao Banco através do
Processo nº 6086/70. Dificuldades orçamentárias fizeram o BNDE estabelecer como
primeira prioridade os projetos já em execução e, como segunda, os novos projetos. Em
decorrência disso, o Coordenador do Instituto de Física, Antônio Expedito Gomes de
Azevedo; o Coordenador do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica e a
(Física/UFBA), Álvaro S. Ramos (Físico/UFBA), Paulo F. S. Lobo (Físico/UFBA); Programa nº 5
(Datação de minerais usando traços de fissão ) Humberto S. Tanure (Físico/UFBA), José W. Bautista
Vidal (Físico/UFBA), Jorge Ferreira (Físico/UFBA); Programa nº 12 (Pesquisa sobre chumbo/zinco no
Bambuí - Chapada Diamantina) Aroldo Misi (Geologia/UFBA), Paulo Ganem Souto (Geologia/UFBA);
Programa nº 13 (Determinação de água subterrânea para complementar o abastecimento da cidade de
Aracajú – Sergipe) Walmor A. Barreto (Eng./UFBA), Paulo Vilar (Geologia/UFBA), Délio Pinheiro
(Geologia/UFBA) e Antônio Carlos Motta (Geologia/UFBA). (sic! – Os Programas de números: 6 a 11,
não foram encontrados na documentação pesquisada). O pessoal de apoio citado era formado por:
Emanuel Klier (PhD. Física/Tcheco), Birnal Bhattacharyya (PhD. Geofísica/Canadá), José Seixas
Lourenço (PhD. Geofísica/USA), Adir Moisés Luis (Físico/Itália), Carlos A. M. Pelegrini (Físico/UFBA),
Joel F. Gonçalves (Físico/UFBA), ver TABELA 1, Anexo ao PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609,
Fotograma nº 1931/A, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de
Janeiro).
460
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1925-1927, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Dentre os pesquisadores, que já compunham o
quadro de professores do PPPG e alguns dos seus respectivos trabalhos citados no Processo nº 6086/70,
destacam-se os seguintes: Azevedo, A. E. Gomes et al. (1969) – Étude des Conditions de
concretionement dans lês grottes au moyen desisotopes stables de l1oxygène et du Carbon. Comp. Rendu,
Acad. Sci. Paris, 268, 2327-2330; Brito, Ubirajara et Claude Lalou (1969) – Dommages Creés dans les
cristaux de Calcite par les Irradiations. Earth ande Planetary Science Letters, 6, 155-160; Dias, C. A.
(1968) – A Non-Grounded Method for Measuring Induced Eletrical Polarization and Conductivity, Ph. D.
Thesis, University of California – Berkeley; de Lima, O. A. L. (1969) – Levantamento Geológico
Estrutural da Quadrícula de Aiuruoca, Minas Gerais, Tese de Mestrado. Instituto de Geociências
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Misi, A.. Griffon J. e Kermmer M. – Estudo Estrutural e
Genético da jazida de Esmeralda de Carnaíba (1967 Na. Acad. Brasileira de Ciências. V. 39, 1, PP. 153161; Bandeira de Melo e Silva, Sylvio C. (1969), L’Organization règionale Du Reôncavo Sud. Bahia –
Tese Dr. 3 ème cycle U. Toulose; Fujimori, S. (1968) – Granulitos e Chanockitos de Salvador , Bahia, Na
Acad. Bras. De Ciências, vol. 40, p. 181-202; Ferreira, Yeda de A. (1969) – Recifes de Arenito de
Salvador, An. Acad. Bras. De Ciências, vol. 41, p. 541-548. (sic!) ver, PROCESSO nº 102/CT, Filme nº
1609, Fotogramas nº 1915-1916, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio
de Janeiro).
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Coordenadora do Instituto de Geociências enviaram, no dia 10 de dezembro de 1970,
uma correspondência ao Senhor Mario Claudio Costa Braga, Secretário Geral do
Ministério do Planejamento, solicitando

a transferência para o

Fundo de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico:

Senhor Secretário,
Os Institutos de Geociências e Física e a Pós-Graduação em Geofísica da UFBA
encaminharam ao BNDE uma solicitação de financiamento para um Projeto de
Pesquisa visando criar condições ao estabelecimento de um primeiro núcleo de
Geofísica no País.
O referido Projeto conta, atualmente, com parecer favorável do Órgão Técnico
(FUNTEC) daquele Banco e estava em vias de aprovação quando dificuldades
de caráter orçamentário, não previstas, colocaram apenas em 1a prioridade os
projetos já em execução, ficando em 2a prioridade Projetos como o de
Geofísica.
Isto significa Sr. Secretário, que não poderemos contar com o financiamento do
BNDE dentro do prazo requerido e assim atender nossa programação prevista
para início de 1971, surgindo daí dificuldades, principalmente com relação ao
pessoal estrangeiro, alguns dos quais já em disponibilidade para o projeto.
Em vista do exposto solicitamos que o Projeto de Geofísica apresentado ao
BNDE seja transferido para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico Coordenado por V.S., e que a execução do mesmo fique a cargo
dos Professores Dr. Carlos Alberto Dias, Antônio Expedito Gomes de Azevedo
e Yeda de Andrade Ferreira.461

No dia 21 de dezembro, o Reitor Roberto Santos enviou um telegrama ao
Ministro João Paulo Reis Velloso, reforçando o pedido feito pelo Colegiado do PPPG.
Solicitava o empenho do Ministro junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, no sentido de apoiar o projeto de pesquisas em Geofísica,
ressaltando ainda, a importância do mesmo para o aproveitamento dos recursos minerais
do Estado da Bahia, assim como para o desenvolvimento industrial. Comunicava
461

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1943, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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também que tal projeto seria de máximo interesse para a região, e que a Universidade
Federal da Bahia estava em perfeitas condições para a sua execução. 462
A resposta viria uma semana depois. No dia 28 de dezembro de 1970, José
Pelúcio Ferreira, à época Secretário Geral Adjunto do Ministério do Planejamento,
endereçou o Ofício SG/C/38/70 ao Chefe de Gabinete da Presidência do BNDE, o Dr.
Alberto dos Santos Abade, onde solicitava do mesmo as cópias dos estudos técnicos
feitos pelo Núcleo de Programas Especiais (NPE) sob a chefia do Dr. Amilcar Ferrari,
responsável pelo FUNTEC/BNDE, a fim de que se facilitassem as possíveis ações do
MINIPLAN, no sentido de atender às demandas apresentadas pelo Programa de
Pesquisa e Pós–Graduação em Geofísica da UFBA, a saber: a substituição do FUNTEC
pelo FNDCT.463
No dia 05 de janeiro de 1971, Pelúcio recebeu do Chefe do Núcleo de Programas
Especiais, Amilcar Ferrari, os relatórios técnicos solicitados referentes à aprovação dos
projetos de pesquisas do PPPG junto ao BNDE/FUNTEC464, e no mês seguinte,
precisamente em 02 de fevereiro de 1971, Pelúcio emitiu um relatório endereçado
diretamente ao Ministro do Planejamento, João Paulo Reis Velloso, solicitando o
enquadramento do Programa no FNDCT. O relatório enviado por José Pelúcio a Reis
Velloso daria um importante passo para a consolidação deste processo de estruturação
do Programa:

Em conjunto com o Instituto de Física da UFBA, pretende o Instituto de
Geociências

iniciar

projetos

de

pesquisa

no

campo

da

geofísica,

complementando iniciativa idêntica que realiza no campo da Geoquímica,
projetos esses que, a par da oportunidade que oferecem como treinamento de
especialistas, mais os eventuais resultados colhidos nas investigações efetuadas,
lançam as bases para o ensino de pós-graduação de Geofísica no País. É
dispensável ressaltar-se o valor dos métodos geofísicos nos estudos e
prospecções geológicos e de recursos minerais particularmente num país com a
dotação de recursos naturais do País.
462

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1944, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1946, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
464
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1947, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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A Universidade da Bahia nesse particular já conseguiu reunir uma equipe inicial
de bom nível, embora pequena, e que com o presente programa de pesquisa
deverá desenvolver-se de modo a permitir, em futuro próximo, a organização de
cursos de pós-graduação em Geofísica e Geoquímica. Ressalte-se a cooperação
técnica internacional que os Institutos de Física e de Geociências vem
recebendo, através do convênio com a UNESCO e o “Centre des Faibles
Radioactivités” da França, resultando deste último acordo a montagem de um
Laboratório equivalente com inauguração prevista para fevereiro próximo.
Assinala-se, por oportuno, que este Núcleo em cooperação com o Assessor de
Geociências do CNPq está trabalhando na montagem de um programa de
âmbito nacional em Geofísica e Geoquímica, incluindo ensino e pesquisa,
articulando os vários grupos existentes no País através de projetos específicos
em que se busque otimizar o sistema.
(...) A análise pelo órgão técnico chegou a ser feita, concluindo pela eliminação
de 5 dos 13 projetos de pesquisa idealizados por lhes faltar interesse maior.
Os 8 projetos aceitos após aquele exame compreendeu:
1- Estudo do ciclo do C-14 no solo
2- Análise de minerais por ativação com nêutrons e espectrometria gama
3- Relação isotópica de O, H, e C nas águas naturais
4- Estudo das técnicas de armazenamento subterrâneo de água
5- Prospecção Geofísica de cobre
6- Avaliação

de

sistema

eletromagnético

para

medir

indutivamente

polarização elétrica e condutividade; como método de prospecção mineral e
de água a distância
7- Geofísica do fundo do mar da Baía de Todos Santos
8- Pesquisa Geofísica de chumbo-zinco.
Recomenda-se, aqui, encampe o FNDCT os encargos propostos para o
FUNTEC (...).465
465

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 2165-2167, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). (O grifo é meu). É interessante notar, neste
documento, que o grupo de pesquisas de Geoquímica, já constituído e advindo do Laboratório de
Geoquímica que integrava a antiga Escola de Geologia, aparece inserido no pedido de financiamento feito
por José Pelúcio ao Ministério do Planejamento. Segundo o depoimento da professora Adelaide Mussi, à
época, Chefe do Departamento I (Geoquímica) do Instituto de Geociências da UFBA, é certo afirmarmos
que, tal programa de pesquisa e pós-graduação em Geoquímica desenvolveu-se em paralelo ao PPPG,
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Desta forma, o PPPG receberia uma atenção especial do Governo Federal e
passaria a se constituir como um Programa de Pós-Graduação estratégico para o
desenvolvimento nacional. A última correspondência que selaria o apoio do Ministério
do Planejamento ao PPPG, antes da celebração do primeiro convênio com a FINEP, foi
emitida pelo Ministro Reis Velloso, no dia 4 de março de 1971, diretamente endereçada
ao Presidente da República, o General Emílio Garrastazu Médici. Nela Reis Velloso
justificava, junto ao Presidente Médici, a importância do Programa, tanto para os
resultados práticos que dele se poderiam ocasionar, como pela melhoria da qualidade do
ensino de Geociências no país e solicitava, para isso, a aprovação do FNDCT como
forma de financiamento do PPPG/UFBA. Segundo o documento emitido pelo Ministro
Reis Velloso ao Presidente da República:

O Instituto de Geociências, da Universidade Federal da Bahia pretende iniciar
pesquisas no campo da geofísica, em conjunto com o Instituto de Física da
mesma Universidade, através de vários projetos, oito dos quais merecem
aprovação. Os projetos selecionados, além de eventuais resultados práticos,
contribuirão para substancial melhoria da qualidade do ensino de Geociências.
O auxílio a ser prestado pelo FNDCT destina-se a docentes ou pesquisadores,
pessoal técnico e administrativo, documentação, equipamentos e diárias para
trabalho de campo. No tocante a docentes ou pesquisadores, a contribuição do
FNDCT corresponderá, em alguns casos, a complementação salarial, e em
outros a pagamento integral, mas em ambas as hipóteses, a retribuição ficará
contida nos limites fixados pela legislação em vigor. Os encargos do FNDCT
montarão, no corrente exercício, a Cr$ 2.316.050,00 (dois milhões, trezentos e
apesar dos esforços do grupo de Geoquímica em se inserir como uma das linhas do PPPG, o que não foi
possível devido às desavenças entre o Coordenador do PPPG, Carlos Alberto Dias e a referida professora.
Voltarei ao caso da Geoquímica um pouco mais adiante. Entrevista com Adelaide Mussi Santos, realizada
por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de novembro de 2008. Com relação à informação contida no
referido documento, no que diz respeito à cooperação entre o Núcleo de pesquisas instituído pelo PPPG e
a Assessoria de Geociências do CNPq para a estruturação, em âmbito nacional, da Geofísica e da
Geoquímica, é interessante notar que Carlos Alberto Dias também desempenharia um papel fundamental.
Um ano e cinco meses após a emissão deste documento, ele se tornaria membro da Comissão de
Geofísica do CNPq, exercendo a função entre julho de 1972 e julho de 1973, sendo responsável por
planejar o desenvolvimento da Geofísica no Brasil. Segundo ele, o relatório da referida Comissão, serviu
de base para a criação do bacharelado em Geofísica no país. Para a participação de Carlos Aberto Dias na
Comissão de Geofísica do CNPq, ver CV: http://lattes.cnpq.br/9204009150155131, Acesso em 10 de jan.
de 2013.
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dezesseis mil e cinquenta cruzeiros) e em 1972 a Cr$ 2.794.000,00 (dois
milhões, setecentos e noventa e quatro mil cruzeiros). 466

A partir de 15 de março de 1971, quando então José Pelúcio assumiu a
Presidência da FINEP e a Secretaria Executiva do FNDCT, o PPPG/UFBA assumiria
466

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 2183-2184, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Os valores aproximados em reais a preços de
janeiro de 2013, recebidos pelo PPPG do FNDCT, em 1971 e 1972, referentes a docentes ou
pesquisadores, pessoal técnico e administrativo, documentação, equipamentos e diárias para trabalho de
campo, foram, respectivamente, de: R$ 8.388.258,28 (Oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos) e R$ 10.119.294,87 (Dez milhões, cento e
dezenove mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), somado os valores,
aproximadamente: R$ 18.507.553,15 (Dezoito milhões, quinhentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e
três reais e quinze centavos). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando
como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 15 de Jan. de
2013. É interessante notar, a título de comparação, que nesta mesma correspondência, Reis Velloso
solicita ao Presidente Médici, o enquadramento de outros programas de pesquisas junto ao FNDCT,
também para o biênio 1971 e 1972, são eles: o Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas,
onde se solicitava Cr$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de cruzeiros) para o Departamento de Física do
Estado Sólido, aproximadamente R$ 18.108.974,35 (Dezoito milhões, cento e oito mil, novecentos e
setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos); o Rio Datacentro da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, para a realização de pesquisas no ensino graduado e pós-graduado no tratamento
científico da informação e da “ciência da computação”, solicitava-se o valor de Cr$ 1.500.000,00 (Um
milhão e quinhentos mil cruzeiros), aproximadamente: R$ 5.432.692,30 (Cinco milhões, quatrocentos e
trinta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta centavos); o Centro de Ciências Sociais da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, para um projeto integrado de Ensino e Pesquisa,
constituído dos seguintes sub-projetos: 1º modelos econômicos, 2º mercado de trabalho no Brasil, 3º
estudos de desenvolvimento urbano e metropolitano, 4º estruturas institucionais e desenvolvimento, onde
solicitava-se o valor de Cr$ 2.363.200,00 (Dois milhões, trezentos e sessenta e três mil e duzentos
cruzeiros), aproximadamente: R$ 8.559.025,64 (Oito milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil e vinte e
cinco reais e sessenta e quatro centavos); a Faculdade de Engenharia Industrial da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, localizada em São Bernardo do Campo, para a realização de pesquisas
empenhadas em um projeto de construção de um protótipo de “trem aerodinâmico leve para alta
velocidade”, destinado ao transporte de passageiros, onde se solicitava o valor de Cr$ 923.000,00
(Novecentos e vinte e três mil cruzeiros), aproximadamente: R$ 3.342.916,66 (Três milhões, trezentos e
quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos); a Escola de Veterinária da
Universidade Federal de Minas Gerais, para a realização de pesquisas no seu programa de pós-graduação,
à época o único do gênero reconhecido pelo CNPq, solicitava-se o valor de Cr$ 315.000,00 (Trezentos e
quinze mil cruzeiros), aproximadamente: R$ 1.140.865,38 (Um milhão, cento e quarenta mil, oitocentos e
sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos); o Projeto do Laboratório de Fisiologia do
Desenvolvimento das Plantas, do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília, onde solicitavase Cr$ 312.000,00 (Trezentos e doze mil cruzeiros), aproximadamente: R$ 1.130.000.00 (Um milhão,
cento e trinta mil reais) e o Centro Técnico da Aeronáutica, para a realização de pesquisas em ensino
avançado e pesquisas tecnológicas em campos industriais, onde solicitava Cr$ 1.804.320,00 (Um milhão,
oitocentos e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros), aproximadamente: R$ 6.534.876,92 (Seis milhões,
quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos). O montante
solicitado à Presidência da República, para o financiamento do PPPG/UFBA pelo FNDCT, no biênio
1971/1972, foi maior do que o solicitado para os demais programas de pesquisas citados no referido
documento. Para os valores solicitados nos demais programas de pesquisas, ver PROCESSO nº 102/CT,
Filme nº 1609, Fotogramas nº 2181-2188, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da
FINEP, Rio de Janeiro). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 15 de Jan. de
2013.
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uma posição de destaque, tornando-se o principal modelo de pós-graduação e pesquisa
em Geofísica do país. Em análise à documentação da FINEP, pude perceber que, de
fato, foi a partir deste ano que o PPPG toma o impulso que lhe conferiria a posição de
um modelo nacional em pesquisas em Geofísica, lugar de destaque que o referido
programa ocupa até os dias de hoje.
Alguns dias depois de Pelúcio ter assumido a Presidência da FINEP, foi firmado
o primeiro Convênio entre o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e a
Universidade Federal da Bahia, em 19 de março do mesmo ano, cujas partes
representadas se fizeram presentes em nome do Ministro Reis Velloso e o Reitor da
UFBA, Roberto Figueira Santos. A partir de então, o PPPG daria o seu “Grande Salto à
Frente”, em pleno contexto de construção de um “Brasil Potência”, e em nome da
“Segurança Nacional e Desenvolvimento”.
O Convênio firmado entre o Ministério do Planejamento e a Reitoria da
Universidade Federal da Bahia seria o primeiro dos convênios firmados entre as duas
instituições, com o objetivo de apoiar o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Geofísica dessa Universidade, que passou a ter, a partir de então, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado pelo Regime Militar, como o seu
grande e principal alicerce. Conforme a descrição do Convênio assinado por Roberto
Santos e o Ministro Reis Velloso:

O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL,
denominado MINISTÉRIO, neste ato representado pelo Ministro de Estado,
Professor João Paulo dos Reis Velloso, de um lado, e do outro a
UNIVERSIDADE

FEDERAL

DA

BAHIA,

adiante

denominada

UNIVERSIDADE, representada por seu Magnífico Reitor, Professor Roberto
Figueira Santos, tendo em vista a necessidade de regular a aplicação de recursos
do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO (FNDCT), adiante denominado FUNDO, em Programa de
pesquisas a ser desenvolvidos pelos Instituto de Física e de Geociências da
UNIVERSIDADE, firmam o presente Convênio, mediante as seguintes
cláusulas:
I – O MINISTÉRIO, na conformidade da autorização dada pelo Exmo. Senhor
Presidente da República, na Exposição de Motivos nº 17, de 4 de março de

212

1971, publicada no Diário Oficial de 12 do mesmo mês

e ano, entregará

recursos do FUNDO, como apoio financeiro a programa de pesquisas a ser
desenvolvido pelos Instituto de Física e Geociências da UNIVERSIDADE, nos
termos do que ficou decidido no processo protocolado no MINISTÉRIO sob o
nº 6086/70;
II – Os recursos a que se refere a cláusula I destinam-se a custear programa de
pesquisas a serem realizados, no biênio 1971/1972, pelos Institutos de Física e
Geociências da UNIVERSIDADE, no campo da Geofísica, através dos 8 (oito)
projetos seguintes: 1º) estudos do ciclo do carbono 14 no solo; 2º) análise de
minerais por ativação com nêutrons e espectrometria gama; 3º) relação isotópica
do oxigênio, hidrogênio e carbono em águas naturais; 4º) estudo das técnicas de
armazenamento subterrâneo de água; 5º) prospecção geofísica de cobre; 6º)
avaliação de sistema eletromagnético para medir indutivamente polarização
elétrica e condutividade, como método de prospecção mineral e de água “a
distância”; 7º) geofísica do fundo do mar e sedimentologia da Baía de Todos os
Santos; 8º) pesquisa geofísica de chumbo – zinco;
III – Para o custeio dos projetos de que trata a cláusula II, o FUNDO entregará à
UNIVERSIDADE recursos no montante de Cr$ 5.111.500,00 (cinco milhões,
cento e onze mil e quinhentos cruzeiros), (...).467

A assinatura do Convênio entre a Universidade Federal da Bahia e o Ministério
do Planejamento, a cargo da FINEP, permitiria que o PPPG se tornasse, ao longo da
década de 1970, um dos mais bem sucedidos programas de pós-graduação da região
norte/nordeste, e uma experiência única no país, principal referência em ensino e
pesquisas em Geofísica no Brasil. Carlos Alberto Dias chegou a afirmar, em entrevista
concedida a Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, que o PPPG recebeu do
FNDCT, cerca de dois milhões de dólares para pagamento de pessoal, móvel,
equipamentos, tempo integral para professores e funcionários.468
467

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1994-1995, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais a preços de janeiro
de 2013, do primeiro Convênio feito entre a FINEP e o PPPG, foi de: R$ 18.512.804,48 (Dezoito
milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao
biênio 1971 e 1972. Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 16 de Jan. de
2013.
468
Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador,
21 de dezembro de 2006. Acredito que o montante de 2 milhões de dólares, declarados por Carlos Alberto
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Mais quem seriam os executores dos oito projetos aprovados para o
financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico? De
fato, o apoio do Governo Federal possibilitou o primeiro impulso do Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia? Qual seria a
amplitude desses projetos para o desenvolvimento regional? Além dos recursos do
FNDCT, quais outras fontes de recursos este programa de pesquisas e pós graduação em
Geofísica recebeu nos seus primeiros anos de existência? É possível traçarmos um
“balanço” deste primeiro biênio de 1971 e 1972, período em que o PPPG fora, pela
primeira vez, amparado pelo FNDCT? Quem eram os seus pós-graduandos?
É possível respondermos a essas questões, à medida que analisamos os primeiros
relatórios entregues à FINEP, quase todos assinados por Carlos Dias, sobre as
atividades do Programa desde a sua criação, em março de 1969, até o desdobramento
das atividades durante o período em que

o PPPG/UFBA passou a operar suas

atividades de pesquisa, a partir do biênio de 1971 e 1972, quando então se deu o apoio
inicial do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Conforme abordamos no Capítulo 3, a partir de 1965, com sucesso do curso de
pós-graduação, lato sensu, em Geofísica, liderado por Bautista Vidal, então chefe do
Departamento de Física, e a equipe de pesquisadores advindos da USP e do CBPF,
dentre eles: Antônio Expedido, Humberto Tanure, Jean-Marie Flexor e Roberto Max de
Argollo, possibilitaria o convênio com a UNESCO que, por sua vez, permitiu a
contratação de pesquisadores estrangeiros com experiência no campo da Geofísica
Nuclear, tais como o professor e geofísico canadense Jacques Labeyrie, na época
Diretor do Servise d’Electronique Physique do Centro de Estudos Nucleares de Saclay e
a Drª Claude Lalou, Chefe de Pesquisas do Centre de Faibles Radioactivités, ambos
situados na cidade de Gif-sur-Yvette, na França. Estes pesquisadores, juntamente com
Bautista Vidal, apresentariam ao Departamento de Física do IMF da UFBA, já em 1967,
o projeto de desenvolvimento de um laboratório de fracas radioatividades. 469
Tal projeto lançaria as bases de uma forte cooperação entre o Instituto de
Matemática e Física da UFBA e essas instituições de pesquisas francesas, o que
Dias na entrevista, seja referente ao primeiro convênio feito em 19 de março de 1971, entre o
PPPG/UFBA e a FINEP, a partir de quando o Programa passa a receber apoio do FNDCT.
469

Aurino RIBEIRO FILHO, A Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil): notas históricas sobre
um projeto interrompido, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, nº 2, jul/dez de 2007, p. 125.
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possibilitou a vinda de vários pesquisadores franceses, dentre eles: os físicos Dr. Daniel
Nordeman, Dr. Patrick Buat-Menard, Dr. G. Sieffermann e Dr. Jean-Louis Repaire, que
desenvolveram importantes tópicos de pesquisas em Geofísica no referido Laboratório
de Fracas Radioatividades,470 o que permitiu o estágio na França de vários professores
do Instituto de Física da UFBA, dentre eles: Jean-Marie Flexor, Antônio Expedito
Gomes de Azevedo, Lycia M. Moreira Santos, Humberto Siqueiros Rodrigues Tanure e
Ubirajara Brito, este último tendo concluído seu doutoramento através deste
intercâmbio científico na cidade de Gif-sur-Yvette.471
A equipe formada por Bautista Vidal, bem como os pesquisadores que viriam
da França para a estruturação da pesquisa em Geofísica Nuclear, juntamente com os
pesquisadores advindos da antiga Escola de Geologia da UFBA, e que se agregariam no
novo Instituto de Geociências, a exemplo dos professores: Walmor Barreto, Yeda
Ferreira de Andrade, Aroldo Misi e Shiguemi Fujimori, seriam, basicamente, os
professores do Programa e, alguns deles, Chefes dos Programas de Pesquisas que
constituiriam os oito projetos do PPPG/UFBA financiados pelo FNDCT.472 Vejamos
quem foram estas lideranças e a natureza de cada um desses programas de pesquisas.
Apesar do PPPG ter se constituído a partir da articulação de dois Institutos: o de
Física e o de Geociências, este programa de pesquisa e pós-graduação possuía
autonomia administrativa em relação aos mesmos. O Programa de Pesquisas e PósGraduação

em Geofísica

da

Universidade

Federal

da

Bahia

constituía-se,

administrativamente, da seguinte forma:

1- Colegiado do Programa, com função deliberativa e de planejamento;
2- Coordenador do Programa, com função executiva e de coordenação geral;
3- Coordenadores dos Setores I, II e III, com função executiva e de
coordenação setorial;
4- Chefes de Grupo de Pesquisa, com função diretiva científica na equipe;
470

Ibid., p. 125.
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1913-1914, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
472
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 1913-1914, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
471
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5- Executor(es) de convênios específicos.473

Esta foi a estrutura administrativa do PPPG, desde março de 1969, quando se
iniciou. Durante este período, a Coordenação do Programa ou Coordenação Geral,
ficaria a cargo de Carlos Alberto Dias, até 1976, quando então assumiria a professora
Yeda de Andrade Ferreira.474 Além do Coordenador do Programa havia três Setores: o
Setor I (Geofísica Nuclear), coordenado pelo professor Antônio Expedito; Setor II
(Geofísica Aplicada), coordenado pelo professor Carlos Dias e o Setor III (Geologia),
cuja coordenação era exercida pela professora Yeda de Andrade Ferreira. Cada um
desses Setores abrigava um conjunto de Programas de Pesquisas a eles vinculados,
sendo cada um deles liderado por um Chefe do Programa que, por sua vez, era
composto por uma equipe de pesquisadores.475
Um dos pontos fortes do PPPG era a sua forte inserção regional, especialmente a
sua capacidade de gerar dados e propor pesquisas que pudessem contribuir para o
desenvolvimento do Estado da Bahia, bem como sua capacidade em atuar em temas de
pesquisas de interesse nacionais, como é possível observar à medida que verificamos o
desenvolvimento e a implementação dos seus Programas de Pesquisas, ao longo do
biênio 1971/1972.
Quando o Convênio 102/CT, firmado entre o PPPG/UFBA e a FINEP, entrou
em vigor, em março de 1971, o Programa nº 1, cujo objeto era o “Estudo do Ciclo do
Carbono 14 no Solo”, tinha como Chefe o Físico Jean-Marie Flexor. Bacharel em Física
pela USP em 1962, Jean Flexor é um dos primeiros físicos a se transferir para a UFBA
no início de 1965, a convite de Bautista Vidal. Interessado em colaborar para o projeto
473

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0428-0429, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
474
Em 1976 a professora Yeda de Andrade Ferreira assumiu a Coordenação do PPPG, devido às
irregularidades apontadas pelo BNDE a partir de 1975, em relação aos excessos cometidos pelo PPPG, no
que diz respeito ao abastecimento de veículos, o que levou o Banco a suspender o Contrato de
Colaboração Financeira FUNTEC nº 224 firmado com o PPPG/UFBA, em setembro de 1973. Na ocasião
o parecer técnico do BNDES/FUNTEC, não só impugnou o convênio, como solicitou a substituição do
professor Carlos Dias da Coordenação do Programa. Ver, PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680,
Fotogramas nº 1279-1281, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de
Janeiro). Seria o início de uma crise que, agravada por outros episódios pontuais, levariam o PPPG a
momentos difíceis a partir da segunda metade da década de 1970, fato que abordaremos mais adiante.
Carlos Alberto Dias voltou a exercer o cargo de Coordenador do Programa, entre 1980 e 1984. Apesar da
estrutura administrativa ter permanecido a mesma até 1997, quando o CPGG é criado como um órgão
suplementar da UFBA, sucedendo ao antigo PPPG, houve, naturalmente, mudanças de cargos e funções
dentro do Programa, que apresentarei, cada qual a seu contexto, ao longo dessa tese.
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de implantação de uma “Nova Física” que pudesse estar voltada aos interesses
nacionais, foi incorporado a esta Universidade logo que chegou à Bahia. A partir do
intercâmbio científico entre o IMF da UFBA e o Centre dês Faibles Radioactivités, a
partir de 1967, Flexor seguiu para Gif-sur-Yvette na França, onde especializou-se em
técnicas de datação pelo método de isótopos de urânio e tório por espectrometria alfa.
No ano seguinte, iniciava o seu Doutorado em Física pela USP sobre Geocronologia
Nuclear por Carbono, cujo tema foi: “Medida da Razão C14/C12: aplicação ao estudo
da dinâmica do carbono no solo”, tendo concluído em 1972.476
Um ano antes de concluir seu doutorado, ao assumir a chefia do Programa nº 1
que, por sua vez, estava inserido no Setor I de Geofísica Nuclear, Jean Flexor se tornou
responsável por uma equipe constituída por quatro pesquisadores, são eles: o professor
visitante e Engenheiro Elétrico Jean Louis Rapaire, proveniente de Mônaco; Paulo
Fernando Simões Lobo, bacharel em Física pela UFBA desde 1968 e à época, estudante
do Mestrado em Geofísica pelo PPPG, sendo orientando do professor Rapaire; Pedro
Trindade Barreto, Geólogo formado pela UFPE, orientando do professor Daniel
Nordemann no Mestrado em Geofísica pelo PPPG e Francisco Pataro de Queiróz,
formado em Física pela UFBA, também estudante de Mestrado pelo PPPG e orientando
do professor Jean Louis Rapaire.477
475

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotograma nº 0679, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
476
Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de VASCONCELOS; Olival FREIRE JÚNIOR, A
Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em Geofísica no Estado da Bahia, Revista Brasileira de
Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 220-221. Jean Flexor exerceu uma importante liderança
científica no PPPG, conduzindo este Programa de Pesquisa em Geocronologia Nuclear por carbono 14 até
1979, quando então fora convidado para dirigir o setor da Geofísica do Observatório Nacional , no Rio de
Janeiro, onde permanece até hoje, na condição de Pesquisador Titular Aposentado e Diretor do
Departamento de Geofísica daquela instituição. Atualmente desenvolve pesquisas utilizando o método
magnetotelúrico marinho (MMT) para regiões pré-sal e sub-sal com o objetivo de contribuir para uma
reinterpretação dos dados sísmicos nestas regiões. Para as pesquisas desenvolvidas na atualidade por
Jean-Marie Flexor, ver o seu Currículo Lattes, disponível em: http://lattes.cnpq.br/0249967756302604,
acesso em 05 de jan. de 2013.
477
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotogramas nº 0002 e 0440, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O Fotograma nº 0440 é um documento anexo a
um relatório produzido por Carlos Dias, em dezembro de 1972, como membro da Comissão de Geofísica
do CNPq, em que, através de um “Quadro-V”, registra-se o ingresso de alunos no PPPG, entre 1969 e
1972. Voltarei a esses dados um pouco mais adiante. Por ora, interessa-me destacar a trajetória dos
estudantes de pós-graduação que compunham esse Programa de Pesquisas em Estudo do ciclo do carbono
no solo, liderado por Jean Flexor. O primeiro deles é o Físico Paulo Fernando Simões Lobo. Graduou-se
em Física pelo Instituto de Física da UFBA em 1968 e ingressou no Mestrado do PPPG em 1969,
portanto, é um dos alunos que constituiu a primeira turma do Programa, tendo concluído o Mestrado em
Geofísica Nuclear em 1972, com o seguinte tema: “Utilização do C-14 Atmosférico como Traçador da
Matéria Orgânica dos Solos”. Foi Pesquisador do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica
da UFBA de 1971, quando se integrou a este grupo, até 1995. Aposentou-se pela UFBA nesta data e em
seguida atuou na função de Professor Titular na Universidade Salvador (UNIFACS) até 2009. O outro
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O grupo de Geocronologia Nuclear, ou seja, o Programa nº 1 de: “Estudo do
ciclo do carbono no solo”, chefiado por Jean Marie Flexor, tinha como um dos seus
aspectos essenciais e a premissa de que:

A medida das atividades específicas (C14/C12) do carbono encontrado sob as
mais variadas formas na natureza – hidrosfera, atmosfera, biosfera e húmus –
permite obter informações de interesse para o estudo dos ciclos geoquímicos
que envolvem o carbono.
O conhecimento do ciclo do carbono, através do estudo sistemático do
fracionamento da matéria orgânica, aliada ao conhecimento detalhado das
propriedades físico-químicas do solo, permite obter informações sobre sua
fertilidade. A preservação recíproca que subsiste entre a matéria orgânica e as
argilas por meio de complexação com ferro e alumínio, permite prever a
estabilidade de um dado solo com respeito à fixação dos elementos essenciais à
riqueza de um solo, tais como: Ca, P, Na, K, Mg, Mn, Al, etc. (...)
A evolução de um eventual empobrecimento ulterior pode ser avaliado através
do conhecimento do ciclo do carbono, intimamente ligado ao ciclo dos
elementos essenciais. Deste modo, as precauções indispensáveis à manutenção
de sua fertilidade podem, pelo menos em princípio, ser previstas. 478

Na ocasião, procuravam analisar dois solos florestais distintos na sua
composição, a fim de realizarem um levantamento de dados que permitissem
comparações e possíveis intervenções. Um deles era na região de Ondina, onde se
situava o novo Campus da Universidade Federal da Bahia, dentre eles o Instituto de
Física, onde funcionava o PPPG, o Laboratório de Fracas Radioatividades e o Instituto
de Geociências. O outro local onde procurava fazer tais estudos era na região do
Recôncavo, entre Santo Amaro e Cachoeira. Os primeiros resultados dessas medidas,
componente da equipe, Pedro Trindade Barreto, Geólogo formado pela UFPE, ingressou no Mestrado do
PPPG em 1970, tendo concluído em 1974 e hoje atua no Departamento de Geologia e Geofísica Aplicada
como Professor Adjunto e está voltado para as atividades docentes no campo da Geologia Básica. O
terceiro e último componente da equipe, nesse contexto, foi Francisco Carlos Pataro de Queiróz. Após
concluir a sua Graduação de Física pelo Instituto de Física da UFBA, ingressou no Programa de Geofísica
em 1969, portanto, na primeira turma e após concluir seu Mestrado em Geofísica Nuclear, permaneceu
vinculado a este programa de pesquisa do PPPG como Pesquisador. Atualmente é Professor do
Departamento de Física da Terra e Meio Ambiente do Instituto de Física da UFBA.
478
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotogramas nº 0002-0003, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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especialmente sobre o solo de Ondina, foram apresentados no XXV Congresso
Brasileiro de Geologia, realizado em São Paulo, entre os dias 06 e 11 de setembro de
1971.479
Àquela altura, o Setor I de Geofísica Nuclear já contava com o Laboratório de
Fracas Radioatividades, inaugurado desde 01 de março de 1971, um pouco mais de
quinze dias antes da celebração do primeiro convênio entre o PPPG e a FINEP. O
laboratório serviria, não só ao Programa de “Estudo dos Ciclos do Carbono” em
Geocronologia Nuclear, mas a todos os demais Programas de Pesquisas do PPPG,
especialmente àqueles inseridos no Setor I de Geofísica Nuclear: Espectrometria
Nuclear e Espectrometria de Massa, chefiados, respectivamente, por Roberto Max de
Argollo e Antônio Expedito Gomes de Azevedo. O prédio do Laboratório pertencia ao
Instituto de Física e abrangia uma área de 1.050 m², e sua estrutura comportava,
inicialmente, sete salas para pesquisadores e divisões destinadas ao funcionamento dos
seguintes laboratórios:

(1) Laboratório para datação com o C-14: seção de armazenamento das
amostras, separação do gás CO², e purificação química (andar térreo) ; seção
de purificação do CO² de outros gases, por métodos físicos (andar térreo);
seção de contagem da atividade do C-14 (andar subterrâneo).
(2) Laboratório de espectrometria nuclear: seção de armazenamento e
preparação das amostras (andar térreo); seção de medida de espectrometria
alfa (andar subterrâneo); seção de medida de espectrometria gama (andar
subterrâneo).
(3) Laboratório para espectrometria de massa: seção de armazenamento e
preparação das amostras (andar térreo); seção de medida da espectrometria
de massa (andar subterrâneo).
(4) Laboratório para Física do Estado Sólido dos materiais geológicos.
Ainda na mesma unidade existem: (1) sala com 23 m² para liquefação e
armazenagem de nitrogênio líquido; (2) oficina de eletrônica com 45 m²;
479

Relatório do Programa nº 1, assinado pelo seu Chefe imediato, Jean-Marie Flexor em 30 abril de 1972,
ver PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotogramas nº 0003, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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(3) oficina de vidraria com 40 m²; (4) sete salas de professores de 8
m².480

O Programa nº 2, cujo objeto de pesquisa consistia na “Análise de Minerais por
Ativação com Nêutrons e Espectrometria Gama”, foi chefiado por Roberto Max de
Argollo, desde o início do PPPG/UFBA, e já como fruto do trabalho de uma equipe de
pesquisadores anteriores ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica. Após
a conclusão das obras e inauguração do Laboratório de Fracas Radioatividades, no
início de março de 1971, foi iniciada a instalação do sistema de espectrometria gama e,
já a partir de julho, iniciavam-se as primeiras medidas, com o objetivo de se
desenvolver pesquisas em análises de minerais, tanto pela medida da radioatividade
natural emitida, devido à presença de elementos de urânio, tório e potássio nas
amostras, como através da ativação com nêutrons pela medida de radiação de
espalhamento,

ou

seja,

quatro

meses

após

a

assinatura

do

convênio

MINIPLAN/UFBA.481
Conforme relembrou Roberto Max de Argollo, em Memorial apresentado no
Concurso para Professor Titular da UFBA, em 1999:

Éramos todos físicos, sem experiência em geofísica, e a partir de 1965
buscamos o tipo de geofísica a ser desenvolvido no Instituto. Queríamos que os
problemas de geofísica em que fossemos trabalhar fossem compatíveis com a
formação de físicos e permitissem a qualificação de nossos professores e
estudantes enquanto físicos. Isto era necessário porque éramos responsáveis
pelas disciplinas de física do curso de Física. Ademais, a reforma universitária
que se discutia na época apontava para a criação de institutos básicos, onde
todas as disciplinas de física dos vários cursos, seriam de responsabilidade do
Instituto de Física a ser criado.
Tínhamos ideia do que se fazia em geofísica no Instituto Astronômico e
Geofísico da USP e, através de contato com Assistência Técnica Francesa, o
480

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotogramas nº 0710-0711, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
481
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotogramas nº 0024-0025, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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professor Bautista Vidal visitou algumas instituições de geofísica na França e
pesquisadores do Centre des Faibles Radioactivités – CNRS da França, nos
visitaram em 1967. Após anos de muitas visitas e longas discussões, em 1967,
elaboramos um projeto de implementação do grupo de geofísica na UFBA. O
projeto previa a construção de um laboratório de pesquisa com baixo ruído
radioativo de fundo interno para se trabalhar com fracas radioatividades – à
semelhança do Centre des Faibles Radioactivités – e a instalação nele de um
conjuntos de técnicas nucleares aplicado ao estudo de problemas da terra –
espectrometria gama, espectrometria alfa, espectrometria de massa e medidas de
radiocarbono – o qual passamos a definir como geofísica nuclear. O laboratório
(...) foi construído em 1971 com recursos do convênio MEC – BID,
simultaneamente com o prédio do Instituto de Física. Os equipamentos básicos
previstos no projeto foram adquiridos com recursos do convênio Unesco-Pnud,
para apoio à implantação dos institutos básicos. Foi também o Pnud – aqui
dirigido pelo professor L. P. Geldart – que custeou a vinda de professores
estrangeiros visitantes para os institutos e a ida de pessoal local para cursos e
treinamento no exterior. Outros equipamentos foram adquiridos com recursos
da Sudene, CNPq e Miniplan.482
482

Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 3-4. Algumas das
informações descritas por Roberto Argollo em seu Memorial, também puderam ser verificadas em:
Entrevista com Roberto Max de Argollo, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, em 25 de
junho de 2008. O projeto do Laboratório de Fracas Radioatividades se constituiu com a colaboração
francesa, portanto, antes da vinda de Carlos Dias à Bahia e da instalação do PPPG/UFBA, como já
mencionamos. Conforme o próprio Carlos Alberto Dias relatou em um Catálogo do PPPG, em 22 de maio
de 1972, quando apresenta à FINEP as instalações disponíveis para o Programa que: “A atual
disponibilidade de instalações na UFBA, para o funcionamento do Programa de Pesquisa e Ensino PósGraduado em Geofísica, compreende: o prédio do Laboratório de Geofísica Nuclear, especialmente
construído para este fim, mais as partes dos prédios dos Institutos de Física e Geociências, destinados às
atividades do Programa de Geofísica, que, excluídas as salas de aula, correspondem às áreas,
respectivamente, de: 1050 m², 760 m², 765 m²”. Ver PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma
nº 0710, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). É
interessante notar que certas informações contidas em muitos dos relatórios do PPPG enviados à FINEP,
ao longo do período em que Carlos Dias esteve à frente do Programa, enquanto Coordenador, trazem
algumas omissões, a saber: a liderança de Bautista Vidal na fase inicial da Geofísica na Bahia, desde a
criação do curso de pós-graduação lato-sensu até os contatos, por ele desencadeados, que possibilitaram o
convênio com a UNESCO para a vinda de pesquisadores franceses, o que viabilizou a estruturação do
Grupo de Geofísica Nuclear e, consequentemente, o projeto do Laboratório de Francas Radioatividades.
Há, pelo menos, uma outra omissão. Esta detectada pelo professor Aurino Ribeiro e diz respeito à
“ausência”, nos relatórios emitidos por Carlos Dias, do Grupo de pesquisas em Aerossóis, vinculados ao
Setor I (Geofísica Nuclear) do PPPG/UFBA e cujo idealizador e líder foi o professor Humberto Tanure.
De fato, na farta documentação a que tive acesso na FINEP, eu encontrei apenas algumas citações acerca
do grupo de aerossóis, dentre elas, há um relatório acrescido de um organograma onde se fazia menção à
existência do grupo no PPPG. Trata-se de um relatório assinado por Dias, como membro da Comissão de
Geofísica do CNPq, em 15 de dezembro de 1972, que estava acrescido de vários documentos anexos,
dentre eles, o referido organograma do PPPG/UFBA, em que o Setor I (Geofísica Nuclear) apresentavase, como sendo constituído, dos seguintes Grupos de Pesquisas: Termoluminescência, Aerossóis
Marinhos, Espectrometrias Alfa e Gama, Relação Isotópica (H,O,C,S), Geocronologia do C-14 e o Setor
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O Programa de Espectrometria Gama, segundo Argollo, foi iniciado no segundo
semestre de 1968, como parte do projeto de Geofísica Nuclear do Instituto de Física e,
ao final de 1970, já chagavam os primeiros equipamentos ao Instituto de Física. Nesse
contexto, além das fontes de recursos citadas, Argollo salienta ainda, em seu relatório
de pesquisas relativo ao Programa sob sua chefia, que a aquisição de tais equipamentos
também contou com recursos da CAPES.483 Na sua fase inicial, o PPPG/UFBA recebeu
investimentos da CAPES, do CNPq, da UNESCO, da SUDENE, da própria UFBA,
portanto, do Ministério da Educação, BNDE e principalmente da FINEP/Ministério do
Planejamento, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, do qual estamos tratando e que constituí a principal base documental de
que disponho para esta tese.484
II (Geofísica Aplicada): Geologia Marinha, Métodos Potenciais, Ondas Eletromagnéticas,
Desenvolvimento de Instrumentação, Exploração Mineral, Hidrodinâmica dos Meios Porosos. O
Organograma do PPPG ainda trazia a seguinte informação: “Setor – III: Área de integração do Programa
de Geofísica com o de Geologia, nas seguintes atividades: Geologia Marinha e Geofísica Marinha;
Geologia Econômica e Geofísica de Depósitos. Ver PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotogramas
nº 0428 e 0436, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Além
desta citação, há um relatório assinado por Humberto Tanure em abril de 1973, como responsável pelo
Grupo de Pesquisa nº 3: “Estudo da Composição Química e Isotópica das Precipitações Atmosféricas no
Estado da Bahia”, onde as pesquisas em aerossóis aparecem bem descritas. Voltarei à esta descrição um
pouco mais adiante. Tais informações estão contidas no PROCESSO 220/CT, Filme nº 1947, Fotogramas
nº 1767-1775. Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Para as
informações sobre o grupo de pesquisas em Aerossóis, liderado pelo professor Humberto Tanure, ver
Aurino RIBEIRO FILHO, A Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil): notas históricas sobre
um projeto interrompido, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, nº 2, jul/dez de 2007, p. 125-128.
483
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0025, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
484
Um documento anexo ao Catálogo 1971/1972 do PPPG/UFBA, assinado por Carlos Dias em 22 de
maio de 1972, trás um interessante registro das atividades do Programa, até aquela data. Trata-se de um
documento intitulado: “Quadro VI : Quadro Econômico Interpretativo da Evolução Histórica do
Programa”. Vou retomar os dados desse quadro em relação ao primeiro ano de atividade do PPPG para
que fique mais transparente o processo histórico de evolução dos investimentos recebidos pelo Programa
nos primeiros anos. Em 1969, as principais fontes financiadoras do PPPG/UFBA foram a CAPES, a
UFBA e o CNPq, com investimentos feitos em “Equipamentos e Pessoal”, que somaram a quantia de
NCr$ 425.701,87 (Quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e um cruzeiros novos e oitenta e sete
centavos), aproximadamente: R$ 1.850.165,81 (Um milhão, oitocentos e cinquenta mil, cento e sessenta e
cinco reais e oitenta e um centavos). Em 1970, para as mesmas despesas, o Programa recebeu da UFBA,
UNESCO e CAPES, a quantia de Cr$ 1.038.904,17 (Um milhão, trinta e oito mil, novecentos e quatro
cruzeiros e dezessete centavos), aproximadamente: R$ 3.762.697,79 (Três milhões, setecentos e sessenta
e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). A partir de 1971, com o Convênio
102/CT, entre a UFBA e o MINIPLAN/FINEP, os valores recebidos pelo Programa aumentariam
significativamente, a partir dos investimentos feitos pelo MINIPLAN, UFBA, BID e UNESCO, para
pagamento de despesas com pessoal e obras públicas, chegando a somar a quantia de Cr$ 5.458.770,95
(Cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta cruzeiros e noventa e cinco
centavos), aproximadamente: R$ 19.770.548,63 (Dezenove milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos
e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos). Deste valor recebido pelo Programa em 1971, deve-se
levar em conta que, Cr$ 5.111.500,00 (Cinco milhões, cento e onze mil e quinhentos cruzeiros), ou seja,
aproximadamente: R$ 18.512.804,48 (Dezoito milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e quatro reais e
quarenta e oito centavos), correspondem Convênio 102/CT, firmado entre a UFBA e a FINEP, para o
biênio 1971 e 1972. Em 1972, no tocante às despesas com pessoal e serviços de terceiros, as principais
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A equipe de Espectrometria Gama, chefiada por Roberto Argollo, ainda era
composto por vários pesquisadores que atuavam em regime de tempo integral, àquela
altura, um regime de trabalho já instituído nas Universidades brasileiras, através da
Reforma Universitária de 1968. Além do professor Roberto Argollo que já se preparava
seguir para os Estados Unidos, a fim de desenvolver suas pesquisas para doutoramento,
fontes financiadoras foram, o referido Convênio com a FINEP/MINIPLAN, a SUDENE e a UFBA, com
um montante de Cr$ 4.874.121,56 (Quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, cento e vinte um
cruzeiros e cinquenta e seis centavos), aproximadamente: R$ 12.294.101,25 (Doze milhões, duzentos e
noventa e quatro mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos). Ver PROCESSO nº 102/CT, Filme nº
2354, Fotograma nº 0725, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de
Janeiro). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros e cruzeiros novos para o real, tomando
como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 17 de Jan. de
2013. No mesmo “Catálogo 1971/1972” do PPPG/UFBA, há um outro documento anexo sobre as bolsas
recebidas pelo Programa entre 1969 e 1972, intitulado: “Quadro – V: Recursos com Bolsas de Estudo
concedidas ao Programa”. Segundo o documento, em 1969 o Programa recebeu as seguintes quantias em
bolsas de pesquisa: do CNPq NCr$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos cruzeiros novos),
aproximadamente: R$ 135.600,00 (Cento e trinta e cinco mil e seiscentos reais); da CAPES, NCr$
100.800,00 (Cem mil e oitocentos cruzeiros novos), aproximadamente: R$ 438.092,30 (Quatrocentos e
trinta e oito mil, noventa e dois reais e trinta centavos) e da UFBA: NCr$ 36.720,00 (Trinta e seis mil,
setecentos e vinte cruzeiros novos), aproximadamente: R$ 159.590,76 (Cento e cinquenta e nove mil,
quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos), ou seja, um valor total de: NCr$ 168.720,00 (Cento
e sessenta e oito mil, setecentos e vinte cruzeiros novos), aproximadamente: R$ 733.283,07 (Setecentos e
trinta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e sete centavos). Durante o ano de 1970, os valores
recebidos foram: do CNPq, Cr$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos cruzeiros), aproximadamente: R$
113.000,00 (Cento e treze mil reais); da CAPES, Cr$ 100.800,00 (Cem mil e oitocentos cruzeiros),
aproximadamente: R$ 365.076,92 (Trezentos e sessenta e cinco mil, setenta e seis reais e noventa e dois
centavos) e da UFBA: Cr$ 24.480,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta cruzeiros),
aproximadamente: R$ 88.661,53 (Oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e três
centavos), um valor total de: Cr$ 156.480,00 ( Cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta
cruzeiros), aproximadamente: R$ 566.738,46 (Quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e oito
reais e quarenta e seis centavos). A partir de 1971, os valores aumentaram significativamente, em razão
do fomento oferecido pelo FNDCT. Nesse ano o PPPG recebeu: do CNPq, Cr$ 81.000,00 (Oitenta e um
mil cruzeiros), aproximadamente: R$ 243.430,85 (Duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta
reais e oitenta e cinco centavos); da CAPES, Cr$ 108.000,00 (Cento e oito mil cruzeiros),
aproximadamente: R$ 324.574,46 (Trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
quarenta e seis centavos) e da UFBA, Cr$ 84.240,00 (Oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta
cruzeiros), aproximadamente: R$ 253.168,08 (Duzentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e oito
reais e oito centavos), somando um valor total de Cr$ 273.240,00 (Duzentos e setenta e três mil, duzentos
e quarenta cruzeiros), aproximadamente: R$ 821.173,40 (Oitocentos e vinte e um mil, cento e setenta e
três reais e quarenta centavos). Por fim, em 1972, ainda por influência do FNDCT, os valores recebidos
aumentariam novamente. Nesse ano o Programa recebeu: do CNPQ, Cr$ 90.000,00 (Noventa mil
cruzeiros), aproximadamente: R$ 227.008,92 (Duzentos e vinte e sete mil, oito reais e noventa e dois
centavos); da CAPES, Cr$162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil cruzeiros), aproximadamente: R$
408.616,07 (Quatrocentos e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e sete centavos) e da UFBA, Cr$
84.240,00 (Oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta cruzeiros), aproximadamente: R$ 212.480,35
(Duzentos e doze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), somando o valor total de Cr$
336.240,00 (Trezentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta cruzeiros), aproximadamente: R$
848.105,35 (Oitocentos e quarenta e oito mil, cento e cinco reais e trinta e cinco centavos). Ver
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma nº 0724, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros e
cruzeiros novos para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 17 de Jan. de
2013.
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o que de fato ocorreu em dezembro de 1971, 485 a equipe por ele chefiada era composta,
na ocasião em que o Convênio 102/CT foi assinado, pelos seguintes pesquisadores:
Daniel Nordemann, PhD. em Ciências pela Universite de Paris VI (França), pesquisador
adjunto participante do Programa dede 1970; Humberto S. Tanure, formado em Física
pela USP, mas incorporado ao Instituto de Física da UFBA desde 1965, pesquisador
adjunto e integrado ao projeto desde 1970; Antônia Maria Rodrigues de Azevedo,
formada em Física pelo Instituto de Física da UFBA, auxiliar de pesquisa e incorporada
ao projeto desde 1970; Patrick Buat-Menard, PhD. em Environnements et
Paléoenvironnements Océaniques, pelo Département de Geologie et Oceanographie,
Universite de Bordeaux I (França), pesquisador adjunto, incorporado ao projeto desde
fevereiro de 1971, Clemiro Ferreira, Graduado em Física pelo Instituto de Física da
UFBA, auxiliar de pesquisa, integrado ao projeto desde março de 1971, Francisco J. D.
Santana, Graduado em Física pelo Instituto de Física da UFBA, auxiliar de pesquisa
incorporado ao projeto desde 1970 e Tereza Sakai, formada em Física pelo Instituto de
Física da USP, auxiliar de pesquisa, participante do grupo desde agosto de 1971.486
Assim como os demais Programas de Pesquisas em Geofísica Nuclear, o grupo
de Espectrometria Gama, chefiado por Roberto Argollo, também teria as suas origens
485

Em 1971 Roberto Argollo decidiu iniciar seus preparativos para fazer seu doutorado. Segundo ele,
ainda naquele ano, procurou o Professor J. P. Geldart, coordenador do Convênio UNESCO/UNDP, com o
intuito de lhe falar de suas intenções de pesquisas para doutoramento nos Estados Unidos. Após alguns
meses, o Prof Geldart lhe propôs que fosse para o Graduate School of Oceanography da Universidade de
Rhode Island, GSO, nos Estados Unidos, para trabalhar com o professor Jean-Guy Schiling, em pesquisas
sobre análise de rochas por espectrometria gama e ativação por nêutrons. Sem ter conseguido a
prorrogação do seu visto de permanência para concluir seu Doutorado, devido ao fato de já ter sido preso
logo em 1964, quando o Golpe Militar se instaurou e, em decorrência disto, ter sido fichado no SNI,
Roberto Argollo retornou ao Brasil em fevereiro de 1974, tendo concluído apenas o seu mestrado por
questões políticas. Ao chegar à Bahia retoma a sua chefia no Programa de pesquisa em: “Análise de
Minerais por Ativação com Nêutrons e Espectrometria Gama” do PPPG/UFBA até 1975, quando então
foi preso novamente, o que lhe impossibilitou de exercer a liderança do grupo até 1977. Somente a partir
deste ano Roberto Argollo foi libertado da prisão, no entanto, ainda teria problemas de ordem política
com o então Reitor da UFBA, Augusto Mascarenhas e só retomaria plenamente as suas atividades no
Instituto de Física e no PPPG/UFBA, a partir da decretação da Lei de Anistia, em agosto de 1979.
Roberto Argollo era organicamente ligado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) desde 1962 e, por essa
razão, foi preso nessas duas ocasiões. Ainda esteve à frente da organização do MDB na Bahia, único
partido de oposição permitido durante a Ditadura Militar brasileira. Em 1997 ingressou como aluno de
Doutorado no PPPG, tendo concluído em 2001. Ver, Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso
para professor titular, p. 7-10. Para o caso de perseguição política sofrida pelo professor Robero Argollo
durante a Ditadura Militar ver, do autor desta tese: Perseguições, espionagem e resistência: o Instituto de
Física da Universidade Federal da Bahia durante a ditadura militar (1964 a 1979). Revista da SBHC, v. 4,
nº 2, dez. de 2006. Realizei duas entrevistas com o professor Roberto Argollo, uma durante o mestrado,
em 26 de abril de 2004 e a outra em 2008, para a realização desta tese, ver Entrevista com Roberto Max
de Argollo, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 25 de junho de 2008.
486

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotogramas nº 0025-0026, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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ligadas aos primeiros convênios feitos entre o Instituto de Física e a UNESCO e,
consequentemente, ao projeto do Laboratório de Fracas Radioatividades que estava em
curso desde 1967. O próprio Argollo esteve para fazer um estágio em 1968, na cidade
de Gif-sur-Yvette na França, onde trabalharia por seis meses em espectrometria gama,
mas desistiu, adiando os seus planos de estudos no exterior para outro momento,
direcionando-se depois para os Estados Unidos.
Um outro membro da equipe que teve um papel importante para a organização
deste campo de estudos foi o Físico Humberto Tanure. Após a realização de um estágio
no Centre des Faibles Radioactivités, na França, onde estudou aerossóis e técnicas
nucleares gerais, Humberto Tanure retorna em 1969 ao Instituto de Física e cria o grupo
de Física dos Aerossóis Atmosféricos, passando a trabalhar no Laboratório recém
inaugurado, àquela altura, em 01 de marços de 1971, passando a contribuir de maneira
significativa para a estruturação deste grupo de Espectrometria Gama. Já com vistas a
desenvolver pesquisas em Aerossóis, Tanure trouxe o primeiro pesquisador-visitante, o
Dr. Patrick Buat-Menard, para a realização de pesquisas no Instituto de Física, em
especial, para a montagem do laboratório setorial e projetos a ele ligados. Este
pesquisador Francês permanecia no Instituto de Física por mais dois anos, entre 1971 e
1973.487
Logo que o Laboratório de Fracas Radioatividades começou a funcionar, no
segundo semestre de 1971, vários jovens pesquisadores foram atraídos pelos projetos de
Espectrometria Gama, ou relacionados a ele. O Programa de Espectrometria Gama,
nesta etapa de montagem dos equipamentos no Laboratório de Fracas Radioatividades,
procurava desenvolver basicamente duas atividades específicas: a instalação e
calibragem do sistema de espectrometria gama e a condução dos trabalhos de pesquisas
pelos pesquisadores envolvidos no Programa.
É o caso do grupo de Aerossóis, criado por Humberto Tanure. Pelo menos três
desses jovens pesquisadores, estudantes do mestrado, se integraram à equipe: Tereza
Sakai, graduada em Física pela USP, Arlindo Amado Filho e Aurino Ribeiro Filho.
Segundo este último, em artigo escrito sobre a estruturação deste campo de pesquisas,
inserido no Setor I, de Geofísica Nuclear do PPPG/UFBA:
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O Setor de Geofísica Nuclear, àquela época, congregava a maioria dos físicos,
além de um engenheiro eletricista e um geólogo. Instalados no LFNA, esses
discentes iniciaram os seus projetos de pesquisa com vistas à obtenção do
mestrado. Eles contavam com a cooperação dos pesquisadores do IF-UFBA,
Jean-Marie Flexor (geocronologia do Carbono 14), Roberto Max Argollo
(espectrometria gama) Antônio Expedito de Azevedo (espectrometria de massa)
e Humberto Tanure (aerosóis), (...).
Outro personagem importante na edificação do grupo de Física dos aerosóis foi
Patrick Buat-Menard, que orientava as pesquisas realizadas pelos alunos de
mestrado, no período de março de 1971 a fevereiro de 1973. 488

O grupo de Aerossóis, liderado por Humberto Tanure, e que contava com a
colaboração do professor Patrick Buat-Menard e demais pesquisadores do Setor de
Geofísica Nuclear, procurou medir a concentração dos componentes químicos Na, Ca,
Mg e K, nas amostras de precipitações atmosféricas nas regiões do Recôncavo Baiano e
da Bacia do Paraguaçu. Para tal, foi firmado um convênio com o Departamento
Nacional de Meteorologia, com o objetivo de se instalar coletores (pluviômetros) em
sete estações meteorológicas em várias cidades baianas, dentre elas: Salvador, Cruz das
Almas, Serrinha, Jaguaquara, Itaberaba, Jacobina e Lençóis. As localidades escolhidas
compreendem a Bacia do Paraguaçu, que compreendiam uma área de aproximadamente
56,500 km². Segundo Aurino Ribeiro, a escolha da região onde se realizariam as
pesquisas de aerossóis se deram, basicamente por três razões: o conhecimento das
características geomorfológicas e climáticas da região; o baixo índice de poluição
industrial e a constância na direção dos ventos que chegavam à região escolhida. Com
este projeto de pesquisas em aerossóis, ampliavam-se os conhecimentos acerca das
precipitações atmosféricas da região estudada.489
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Aurino RIBEIRO FILHO, A Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil): notas históricas sobre
um projeto interrompido, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, nº 2, jul/dez de 2007, p. 125-128.
488
Ibid., p. 127-128.
489
Segundo Aurino Ribeiro, desde a criação do grupo de pesquisas em aerossóis formada em 1971 por
Humberto Tanure, Patrick Buat-Menard, Aurino Ribeiro Filho (o autor do artigo), Tereza Sakai e Arlindo
Amado Filho, até 1974, a equipe: “(...) coletou inúmeras amostras de águas de precipitações e de poeiras
atmosféricas, que serviram para a obtenção de dados experimentais apresentados e discutidos em
dissertações acadêmicas, congressos nacionais e internacionais e publicações em revistas de circulação
internacional”. Dentre os trabalhos publicados pelo grupo, ao longo da década de 1970, estão: TANURE,
Humberto Siqueiros, RIBEIRO FILHO, Aurino; SAKAI, Tereza; BUAT-MENARD, Patrick.
Concentrations em Na, K, Ca, Mg dans les Pluies Cotieres et de L’Interieur de l´Etat de Bahia (Bresil).
Bulletin de l’Únion dês Oceanographes de France. Numéro Spécial, p. 50-51, Aout, 1973; Symposium
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Os estudos feitos na região do Recôncavo baiano tinham o objetivo de procurar
desvendar as potencialidades minerais da região, e não só isso, procuravam também
minimizar possíveis danos ambientais. Segundo o primeiro Relatório de pesquisas,
referente às atividades do PPPG/UFBA, realizadas entre maio de 1971 e abril de 1972:

International sur les Echanges Ocean/Atmosphere de Matiere a l´Etat Particulaire; Nice, France 4-8
Octobre, 1973; BUAT-MENARD, Patrick; TANURE, Humberto Siqueiros, RIBEIRO FILHO, Aurino;
SAKAI, Tereza; CHESSELET, Roger. Sources of Mg, K and Ca Enrichment in Coastal and Inland
Precipitations over in the Bahia State (Brazil). Journal de Recherches Atmosphériques, VIII, vol. 3, 4, p.
995-997, Paris, France, 1974; RIBEIRO FILHO, Aurino, TANURE, Humberto Siqueiros. Estudos das
Razões Mg/Na, Ca/Na e K/Na nas Águas de Chuva da Bacia do Paraguaçu – Brasil. Revista Brasileira de
Geociências, vol. 8, n. 1, São Paulo, p. 23-32, 1978; RIBEIRO FILHO, Aurino, TANURE, Humberto
Siqueiros. Comportamento Sazonal do Sódio, Magnésio, Cálcio e Potácio nas Precipitações Atmosféricas
na Bacia do Paraguaçu Bahia. Supl. Ciência e Cultura. vol. 28, SBPC, Brasília. DF. Brasil. P. 244, 1976.
Ibid., p. 129. Apesar do êxito do grupo de aerossóis, Aurino Ribeiro retrata em seu artigo intitulado: “A
Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil): notas históricas sobre um projeto interrompido”, que
os constantes atritos entre o chefe do Laboratório de Fracas Radioatividades, o professor Jean-Marie
Flexor, ligado ao Diretor do Instituto de Física à época e líder do grupo de pesquisas de Física dos
aerossóis, Humberto Tanure e o Coordenador Geral do PPPG, Carlos Alberto Dias, chegariam a limites
extremos na segunda metade da década de 1970, o que implicou em um esvaziamento do grupo de
Geofísica Nuclear por vários anos e, quase, na interrupção das pesquisas. O ápice desta crise se deu
quando a Direção do IF-UFBA decidiu mudar o nome do Laboratório de Fracas Radioatividades para
Laboratório de Física Nuclear Aplicada, nome deste Laboratório até os dias atuais. Tal mudança se deu,
muito em decorrência das controvérsias geradas pelo Coordenador do PPPG, Carlos Alberto Dias, que
não aceitava o nome originalmente dado àquele Laboratório, nem tão pouco a autoridade de Jean Flexor,
então chefe do referido LFR. As disputas de poder geradas internamente nesse contexto, levariam,
segundo Aurino Ribeiro, ao êxodo de alguns docentes, já com mestrado, a se deslocarem para outras áreas
do conhecimento e, consequentemente, para outros centros, para que pudessem dar continuidade às suas
respectivas formações acadêmicas. Ver, Aurino RIBEIRO FILHO, A Pesquisa de Aerossóis no Estado
da Bahia (Brasil): notas históricas sobre um projeto interrompido, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5,
nº 2, jul/dez de 2007, p. 126-132. Voltarei às crises internas do PPPG no tópico em que tratarei da
denúncia por parte do Reitor da UFBA à época, Augusto Mascarenhas, do Convênio 303/CT, firmado
entre o PPPG/UFBA e a FINEP, o que gerou a interrupção do referido Convênio em 09 de fevereiro de
1978. No que diz respeito aos três jovens que se integraram ao grupo de aerossóis em 1971, pelo menos
um deles, seguramente, concluiu o Doutorado, no caso, o professor Aurino Ribeiro. Segundo o “QuadroV: Estudantes inscritos na Pós-Graduação – DEZ. 1972”, anexo a um documento assinado por Carlos
Dias, como Membro da Comissão de Geofísica do CNPq, em dezembro de 1972, Aurino Ribeiro Filho
ingressou no Mestrado do PPPG/UFBA na segunda turma, em 1970, tendo como Orientador, o professor
Dr. Patrick Baut-Menard; Arlindo Amado Filho e Tereza Sakai, também orientandos do Dr. Patrick BautMenard, ingressaram como alunos de Mestrado no PPPG/UFBA, em 1971, portanto, na terceira turma.
Aurino Ribeiro Filho graduou-se em Física pela UFBA em 1970 e em Engenharia Civil em 1971 pela
mesma Universidade. Concluiu o Mestrado em Geofísica Nuclear PPPG/UFBA, em 1975, em tese
intitulada: “Comportamento de Sódio, Magnésio, Cálcio e Potássio nas Precipitações Atmosféricas na
Bacia no Paraguaçu-Bahia”, tendo como orientadores o professor Humberto Tanure e Patrick BuatMenard que, àquela altura, já havia retornado à França. Aurino Ribeiro concluiu seu Doutorado em 1983,
na área de Física Teórica, na University Of Essex, com tese intitulada: “Contributions to the Theory of
Phase Transitions and Light Scattering”. Atualmente é Professor Associado IV da Universidade Federal
da Bahia. Tereza Sakai graduou-se em Física pela USP em 1968 e concluiu o seu Mestrado pelo
PPPG/UFBA em 1977, com sua tese sobre: “Distribuição do Cs 137 nos solos do Estado da Bahia”, tendo
como Orientador o Professor Dr. Jean Marie-Flexor. Não concluiu o seu doutoramento. Já Arlindo
Amado Filho, segundo Aurino Ribeiro, no referido artigo, se afastou do grupo, ver Aurino RIBEIRO
FILHO, A Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil): notas históricas sobre um projeto
interrompido, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, nº 2, jul/dez de 2007, p. 130.
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A Bacia do Recôncavo na costa Atlântica, perto de Salvador, Estado da Bahia, é
uma das oito bacias costeiras do cretáceo do Brasil e é sua principal região
produtora de petróleo. Ela é uma extensão, para o Sul, da Bacia de Tucano. Os
limites geográficos são colocados arbitrariamente na saliência pré-cambriana
Aporá ao Norte e na extremidade Sul da Ilha de Itaparica, ao Sul. A bacia é
limitada a Oeste pelo sistema de falhas de Maragogipe e a Leste pelas falhas de
Salvador. A bacia tem uma área de cerca de 10.000 km².490

Com o propósito de explorar a bacia do Recôncavo, estratégica sob o ponto de
vista da extração petrolífera, outra pesquisa se desenvolvia nesta área, planejada para ser
executada ao longo do Biênio 1971 e 1972, sob a orientação de Roberto Argollo e
Daniel Nordemann, procurava realizar o: “Estudo da Bacia Sedimentar do Recôncavo
pelo Método da Espectrometria Gama”. A pesquisa envolvia o Auxiliar de Pesquisa
Francisco Duarte Santana. Formado em Engenharia Elétrica pela mesma Universidade,
ingressou como aluno da primeira turma de Mestrado do PPPG/UFBA, em 1969, sob a
orientação de Carlos Dias. Naquela fase inicial de implantação da referida pesquisa,
entre 1971 e 1972, o objetivo do grupo era a:

(...) analise dos teores de tório, urânio, potássio nas amostras dos diferentes
sedimentos no maior número de locais possíveis, como também das rochas
cristalinas das áreas supostamente tidas como fontes, a fim de comparar esses
resultados com outros já feitos em outras partes do mundo, justificando ou não
as hipóteses geoquímicas e geológicas admitidas em outros trabalhos e em
seguida constituir um modelo que correlacione processos de deposição com
razão: Th/U e/ou Th/K.491

O primeiro relatório relativo ao biênio apresenta lacunas ou ausências que
suscitam algumas questões. A propósito, tais lacunas iniciam-se na ausência de dados
sobre o grupo de aerossóis liderados por Humberto Tanure que, por sua vez, está
inserido neste segundo Programa nº 2 descrito, sobre “Análise de Minerais por Ativação
490

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0028, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
491
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0029, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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com Nêutrons e Espectrometria Gama”, sob a chefia de Roberto Argollo. Também não
foram encontrados no Processo nº 102/CT, filme 1610, os relatórios referentes ao
Programa nº 3, sobre a “Relação isotópica do oxigênio, hidrogênio e carbono em águas
naturais”, e ao Programa nº 4, relativo ao “Estudo das técnicas de armazenamento
subterrâneo de água”.492
Penso que não seja possível identificar o porquê da ausência de tais relatórios,
no entanto, é possível garantir que o Programa nº 3, sobre a “Relação isotópica do
oxigênio, hidrogênio e carbono em águas naturais”, era uma atividade de pesquisa do
grupo de “Espectrometria de Massa”, portanto, inserida no Setor I de Geofísica Nuclear,
e sua chefia era exercida por Antônio Expedito Gomes de Azevedo. Segundo um
Catálogo referente ao biênio 1972/1973:

Esta pesquisa teve seu início prejudicado pelo atraso da chegada do
equipamento a Salvador, devendo o mesmo ser montado durante o 1º semestre
de 1972. Neste meio tempo tem sido realizadas visitas de reconhecimento às
regiões sul (Ilhéus e Itabuna) e noroeste (Juazeiro e Curaça), do Estado da
Bahia, e na cidade de Salvador, com o fim de estabelecer um sistema de coleta
de águas pluviais e de precipitação, e de tomadas de dados meteorológicos
sistemáticos nestas regiões.493

No que diz respeito ao Programa nº 4, relativo ao “Estudo das técnicas de
armazenamento subterrâneo de água”, a partir do mesmo documento, podemos afirmar
que o mesmo tinha como Chefe, o também Coordenador Geral do Programa, Carlos
Alberto Dias e que pertencia ao seu Grupo de Pesquisas de Hidrodinâmica dos Meios
Porosos), inserido no Setor II de Geofísica Aplicada. Conforme o referido Catálogo:

A presente pesquisa se propõe estudar a utilização de arenitos confinados, não
aproveitados pelas condições naturais, como aquíferos subterrâneos, na região
semiárida do Estado da Bahia. O interesse reside na possibilidade de uso destes
aquíferos como alternativa aos açudes, eliminando assim dois grandes
492

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0031-0080, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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problemas: (1) a elevada evaporação no açude (superior a 65%), e a
consequente salinização da água; (2) a intensa poluição da água causada
normalmente por animais.494

Além desses, mais dois Programas de pesquisas completariam o Setor II de
Geofísica Aplicada, cuja Coordenação também estava a cargo de Carlos Alberto Dias,
são eles: o de nº 5 “Prospecção Geofísica do Cobre”, do Grupo de Exploração Mineral e
o de nº 6 “Avaliação de Sistema Eletromagnético para medir indutivamente polarização
elétrica e condutividade como método de prospecção mineral e de água à distância”, do
Grupo de Instrumentação, ambos chefiados por Carlos Alberto Dias.495
O Programa nº 5, de: “Prospecção Geofísica do Cobre”, teve seu início em
janeiro de 1970, portanto, cerca de um ano antes da assinatura do Convênio entre a
UFBA e o Ministério do Planejamento, conforme o primeiro Relatório de atividades do
grupo assinado por Carlos Dias em 30 de abril de 1972. Inicialmente foram realizados
os primeiros levantamentos geofísicos, o reconhecimento geológico de superfície e a
composição do mapa foto-geológico preliminar da região estudada nas Fazendas de
Sertãozinho e Lajes. Conforme o Relatório:

Existem dois objetivos principais neste projeto, que resultam do interesse em
realizar pesquisa científica aplicada, com o objetivo de alargar os
conhecimentos sobre o estado atual e a transformação pela qual tem passado a
sub-superfície do território brasileiro, e pesquisa tecnológica, com o objetivo
493

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotogramas nº 0679 e 0682, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma nº 0682, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Desde o início do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica PPPG/UFBA, em março de
1969, Carlos Alberto Dias acumulava as seguintes funções: a de Coordenador Geral do PPPG, que
ocupou até 1976 e entre 1980 e 1984; Coordenador do Setor II de Geofísica Aplicada, enquanto esteve
ligado à UFBA, entre 1969 e 1987 e, durante este período, também exerceu a chefia de Programas de
Pesquisas, especialmente, do Programa de: “Avaliação de Sistema Eletromagnético para medir
indutivamente polarização elétrica e condutividade como método de prospecção mineral e de água à
distância”, do Grupo de Instrumentação e ainda, já na primeira metade da década de 1980, foi responsável
pela implementação de um novo campo de pesquisa do PPPG, o Programa nº 4: “Geofísica de Exploração
de Petróleo”. Voltaremos a este tópico no decorrer deste Capítulo. Para a implantação deste novo campo
de pesquisas em Geofísica de Exploração de Petróleo, ver PROCESSO nº 5/3/83/0025/00, Filme nº 792,
Fotogramas nº 1323-1324, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de
Janeiro).
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imediatista de obter resultados rentáveis, ou seja localizar jazidas minerais de
cobre.
Não pretendemos proceder a um tipo de pesquisa, ignorando a outra. Se, por um
lado, desejamos ser incorporados efetivamente na competição da procura de
novas jazidas minerais, formando ao mesmo tempo pessoal especializados no
desempenho de tais funções, não pretendemos disassociar de nosso trabalho o
interesse científico e das propriedades geofísicas de cada área particular
analisada.496

O trecho citado expressa, de maneira interessante, uma das características
centrais do PPPG, como um todo, que é a perspectiva de aplicabilidade dos
conhecimentos geofísicos à região pesquisada, no caso, o Estado da Bahia. É
interessante notar também o anseio por resultados imediatos do projeto a partir da
exploração mineral, bem como o objetivo de desenvolver tecnologia, não só pela
aquisição de novos conhecimentos sobre a região estudada, mas para que se pudessem
propiciar resultados de impacto econômico para a região, portanto, uma rentabilidade
para o trabalho científico, o que possibilitaria a geração de riquezas para o Estado e para
o país. Conforme a legislação vigente no período, desde a promulgação do Decreto-Lei
nº 318, de 14 de março de 1967, que dá nova redação ao Preâmbulo do Decreto-lei nº
227, de 28 de fevereiro de 1967(Código das Minas):

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 30, do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, combinado com
o art. 9º do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966; e
CONSIDERANDO a representação que lhe fez o Conselho de Segurança
Nacional sobre as implicações que poderão advir, para os altos interesses do
país e a própria Segurança Nacional, a manutenção de dispositivos do Código
de Minas com a redação que lhes foi dada pelo Decreto-lei nº 227, de 28 de
fevereiro de 1967; e (...)
Resove baixar o seguinte Decreto-lei
"O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 9º, § 2º, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966 e
CONSIDERANDO, que da experiência de vinte e sete anos de aplicação do
atual Código de Minas foram colhidos ensinamentos qual impende aproveitar;
496

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0082, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). (O grifo é meu).
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CONSIDERANDO que a notória evolução da ciência e da tecnologia, nos anos
após a 2ª Guerra Mundial, introduziram alterações profundas na utilização das
substâncias minerais;
CONSIDERANDO que cumpre atualizar as disposições legais salvaguarda dos
superiores interesses nacionais, que evoluem com o tempo;
CONSIDERANDO que ao Estado incumbe adaptar as normas que regulam
atividades especializadas à evolução da técnica, a fim de proteger a capacidade
competitiva do País nos mercados internacionais;
CONSIDERANDO que, na colimação desses objetivos, é oportuno adaptar o
direito de mineração à conjuntura; (...).497

Mais uma vez reafirmo a ideia de que o PPPG atuava em áreas estratégicas para
o Estado. A exploração, lavra e pesquisas relativas aos recursos minerais estavam
previstos na nova legislação, que alterava o antigo Código das Minas. Não só o Cobre,
como vários outros minérios estavam inseridos em áreas estratégicas para a Segurança e
Desenvolvimentos Nacional. Conforme o Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967,
referente à alteração do Código das Minas, em seu Capítulo II, Artigo 14, inciso 1º:

Art 14. Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à
definição da jazida sua avaliação e a determinação exeqüibilidade do seu
aproveitamento econômico.
§ 1º A pesquisa mineral compreende, entre outros, os seguintes trabalhos de
campo e de laboratório: levantamentos geológicos pormenorizados da área a
pesquisar, em escala conveniente; estudos dos afloramentos e suas correlações;
levantamentos geofísicos e geoquímicos; aberturas de escavações visitáveis e
execução de sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises
físicas químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaio de
beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis, para obtenção
497

DECRETO-LEI nº 318, de 14 de março de 1967, Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-318-14-marco-1967-376157publicacaooriginal-1-pe.html, Acesso em 18 de jan. de 2012. (O grifo é meu). Para o Decreto-lei nº 227,
de 28 de fevereiro de 1967 que altera o antigo Decreto-Lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código das
Minas), Diário Oficial da União. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/19601969/decreto-lei-227-28-fevereiro-1967-376017-publicacaooriginal-1-pe.html, Acesso em 18 de jan. de
2013.
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de concentrados de acordo com as especificações do mercado ou
aproveitamento industrial.498

Desta forma, é possível compreender o contexto no qual os vários projetos de
pesquisas do PPPG/UFBA passaram a receber pesados investimentos do Governo
Federal, a partir do Convênio 102/CT (MINIPLAN/UFBA), o que possibilitou ao
Programa o apoio direto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, ou seja, a estruturação inicial de que necessitava.
O outro Programa de Pesquisa, chefiado por Carlos Alberto Dias, o Programa nº
6: “Avaliação de Sistema Eletromagnético para medir indutivamente polarização
elétrica e condutividade como método de prospecção mineral e de água à distância”,
dizia respeito, diretamente, à sua área de pesquisas no Doutorado em Berkeley e ao
método de prospecção geofísica por ele criado, o que lhe propiciou a regulamentação de
sua patente de método e a formação do Grupo de Instrumentação, conforme ele mesmo
descreveria no primeiro Relatório refrente ao biênio 1971/1972:

A pesquisa em desenvolvimento de instrumentação geofísica está esboçada
desde março/69 (Dias, 1969). Todavia, somente agora estão reunidos os
elementos indispensáveis para a sua execução propriamente dita.
No meio tempo, procedeu-se à organização de uma infraestrutura de uma
oficina eletrônica com a aquisição de instalações apropriadas, equipamentos
básicos de eletrônica, recursos para pessoal e contratação de pessoal
qualificado.
Como um sub-projeto imediato, a manutenção dos equipamentos de Geofísica,
já adquiridos, tem sido realizada, em nível de excelência, no âmbito do
Programa.
Foi conseguida a patenteação, no exterior, do método geofísico desenvolvido
em 1968, por elemento da equipe (...). Este processo foi longo, penoso, mas
498

DECRETO-LEI nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, Diário Oficial da União. Disponível em:
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bem sucedido e o seu final está previsto para fins de 1972. Metade dos direitos
adquiridos está transferida para o BNDE. 499

A equipe por ele descrita era inicialmente composta pelos seguintes
pesquisadores: Edson Emanoel Starteri Sampaio, graduado em Geologia pela
Universidade Federal da Bahia desde 1966 e que, àquela altura, já havia feito duas pósgraduações, uma em caráter de especialização em Geofísica pela mesma Universidade,
em 1970, e na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, em Instrumentação, entre
1970 e 1972 e retornava ao final de setembro de 1972, para se integrar ao Programa e
realizar sua tese de doutorado; o técnico em eletrônica, Carlos A. Portela e o engenheiro
Bruno Nilsson, contratado como Pesquisador Associado por dois anos, era mestre em
Ciências pela Chalmers University of Technology desde 1967, em Electrical and
Electronics Engineering. Este último chegaria à Bahia em novembro de 1972, tendo já
acumulado uma ampla experiência na indústria, além de já ter desenvolvido um
protótipo de polarização induzida, segundo Carlos Dias, àquela altura, com ampla
aceitação no mercado internacional.500
Os dois últimos Programas do PPPG/UFBA, que integravam o Convênio
102CT, entre UFBA e o MINIPLAN, para o biênio de 1971/1972, e que compõem o
primeiro Relatório do Programa, estavam relacionados ao Setor III, ou seja, às pesquisas
no campo da Geologia, que tinham como Coordenadora a professora Yeda de Andrade
499

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0102, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotogramas nº 0102-0103, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O professor Edson Emanoel Starteri Sampaio,
ingressou no PPPG como pesquisador em Geofísica, permanecendo nesta condição até 1974. Nesta data
ele ingressa como aluno de doutorado em Geofísica pelo PPPG/UFBA, concluindo a tese em 1978, cujo
título foi: “Perfilagem Eletromagnética de Falhas e Diques Verticais Empregando Campos de Onda
Plana”, tendo como orientador, Carlos Alberto Dias. Já em 1974, Edson Sampaio passou à condição de
Professor Assistente, assim permanecendo até 1982. Desde então, passou à categoria de Professor
Adjunto sendo, assim enquadrado, até 1986. Hoje Edson Sampaio é Professor Titular da UFBA e ainda
atua no mesmo Programa de Pesquisa em Exploração Mineral do CPGG, antigo PPPG, onde ele iniciou
suas pesquisas como professor pesquisador em 1972. Com relação ao pesquisador visitante, Bruno
Nilsson, após o seu período de cooperação de dois anos atuando no Grupo de Instrumentação do
PPPG/UFBA, ele retorna aos Estados Unidos e ingressa no Doutorado em 1975, obtendo o título de
Doctor of Philosofy (PhD), Geophysics, em 1978, na Luleå University of Technology, na Suécia. Para a
trajetória
acadêmica
de
Edson
Sampaio,
ver
seu
Currículo
Lattes, CV:
http://lattes.cnpq.br/2916849932837997, Acesso em 19 de jan. de 2013. Para as informações sobre Bruno
Nilsson, ver http://www.linkedin.com/pub/bruno-nilsson/5b/b15/a20, acesso em 19 de jan. de 2013. As
únicas informações sobre o paradeiro e formação deste pesquisador, que eu acredito ser a mesma pessoa
mencionada no relatório do PPPG/UFBA depositado nos arquivos da FINEP, foi este último site
indicado. Apesar de não ser uma ferramenta usualmente utilizada em meios acadêmicos, eu gostaria de
salientar que, não obtive outras informações sobre o referido pesquisador e, por esta razão, me utilizei da
mesma até, de certa forma, com dúvidas sobre a confiabilidade da fonte.
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Ferreira, àquela altura, também Diretora do Instituto de Geociências, como mencionado.
O referido Setor que abarcava a área de Geologia do PPPG e era composto, a princípio,
por dois programas de pesquisas, são eles: o Programa nº 7, “Geofísica do Fundo do
Mar e Sedimentologia”, também chefiado pela professora Yeda de Andrade Ferreira e o
Programa nº 8, relativo à “Pesquisa Geofísica de Chumbo – Zinco”, chefiado por
Aroldo Misi.
Segundo a professora Yeda Ferreira, em entrevista ao autor desta tese, antes da
estruturação do PPPG, e antes mesmo deste primeiro Convênio, já havia uma pósgraduação em Sedimentologia em funcionamento na antiga Escola de Geologia, e que
passou a funcionar, inclusive, com a vinda de um geólogo italiano, o professor Enrico
Di Napoli Alliata, contratado pela UNESCO para prestar assessoria técnica à UFBA. À
medida que o Instituto de Geociências se estrutura durante a Reforma, e com a chegada
de Carlos Dias, esta linha de pesquisa se incorpora ao PPPG, já a partir do primeiro
semestre de 1970.501
O Programa de pesquisas em “Geofísica do Fundo do Mar e Sedimentologia”,
chefiado pela professora Yeda Ferreira, desenvolvia as suas pesquisas na Baia de todos
os Santos considerada: “(...) uma das poucas feições litorâneas da costa brasileira que
apresenta uma série de diferentes características de sedimentação. A Ilha de Itaparica
constitui-se como uma “barreira natural”, um canal de cerca de 20 km, que permite a
comunicação direta das águas do oceano com a água da Baia de Todos os Santos, o que
possibilitou a formação de um grande estuário, onde desembocam diversos rios, dentre
eles o Rio Paraguaçu, um dos mais importantes do Estado. 502 Além do estudo das
características geológicas da Baía, o Programa também atendia a interesses estratégicos.
Conforme o primeiro Relatório do Programa, também referente ao biênio 1971/1972:

A Baía de Todos os Santos, pode ser considerada como a única bacia
potencialmente petrolífera, tendo escassas circulações de águas, abundância de
501

Entrevista com Yeda de Andrade Ferreira, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 25 de
março de 2008. Acredito que o curso de pós-graduação mencionado pela professora Yeda Ferreira, fosse
uma pós em regime de lato sensu, pois não consta da lista dos primeiros cursos de Mestrado da UFBA,
ver o site da Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia:
http://www.propg.ufba.br/node/13, acesso em 20 de jan. de 2013. Para o nome do professor Di Napoli,
ver PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0115, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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material orgânico, representado/por peixes, conchas e outros organismos do
reino animal e vegetal e pelo seu regime de recente subsidência.
O presente estudo, será inicialmente limitado, exclusivamente à bacia, e será
efetuado, particularmente, com o propósito de indagar-se sobre as relações
existentes entre os sedimentos e os ambientes de deposição da baía. Deve-se
também, avaliar os fatores ambientais mais significativos e determinar até que
ponto a extensão do ambiente está relacionada/pelo sedimento. Além da ajuda
ao interesse científico e petrolífero a baía tem outros aspectos que devem ser
levados em consideração (...):
1 – a determinação da natureza dos sedimentos e seu “trend” no canal de
Itaparica e na zona do porto; (...).
2 – a viabilidade de se encontrar acumulação de minerais de interesse
econômico nos sedimentos da baía (zircão, monazita, granada, etc.).
3 – um melhor conhecimento da distribuição das camadas de conchas calcíferas,
exploradas para a fabricação de cimento
4 – reconstrução da história geológica da baía, nos últimos 20.000 anos e
determinação das variações dos níveis marinhos, das variações climáticas e suas
relações com a arqueologia. Este estudo será efetuado com a datação pelo
carbono 14.
5 – determinação da distribuição e extensão das zonas de máxima
contaminação, causadas pela concentração dos refugos lançados pelos esgotos
da cidade; (...).503

É interessante notar a diversidade de atuação desse projeto, que têm seus estudos
focados, não só na busca de minerais que pudessem oferecer um interesse econômico,
matérias-primas que pudessem servir para a construção civil, o estudo científico da
história geológica, até questões ambientais, como os impactos causados pelo despejo do
esgoto da cidade na Baía de Todos os Santos. O aspecto interdisciplinar do Programa
que, por sua vez, é uma característica do PPPG, como um todo, agregava vários campos
do conhecimento científico, tais como: a Geofísica, a Sedimentologia, a biologia
marinha, a Petrografia, a Mineralogia, a Química, a Geoquímica, a Geomorfologia e a
Geografia.504
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Este Programa de Pesquisas era composto por uma equipe razoavelmente
extensa, composta basicamente por professores e alunos do Instituto de Geociências da
UFBA. Apesar da chefia ser exercida pela professora Yeda Ferreira, o professor Di
Napoli coordenava o projeto, além dele, compunha a equipe os seguintes pesquisadores:
Abílio Carlos da Silva Pinto Bittencourt, professor do Instituto de Geociências; Geraldo
da Silva Vilas Boas, professor do Instituto de Geociências que, à época, era bolsista na
França, onde procurava se especializar em Sedimentologia e Mineralogia de Argilas;
Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão, professora do Instituto de Geociências;
Altair de Jesus Machado, professora do Instituto de Ciências; Benozilda Cavalcante
Estevan, bolsista do CNPq; Arno Brichta, professor do Instituto de Geociências, e os
seguintes alunos do curso de graduação em Geologia: Helio Pinto da Silva, Edgard
Lázaro de Andrade Filho, Fausto Aboud A. e Francisco de Assis Jatobá.505
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PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotogramas nº 0115, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Vários destes professores e alunos que compunham este
primeiro núcleo de pesquisas em Geologia no PPPG/UFBA, hoje desempenham importantes funções no
atual CPGG, vejamos. Abílio Carlos da Silva Pinto Bittencourt, graduou-se em Geologia pela UFBA em
1965. Ingressou no Mestrado em Geologia da UFBA em 1970, linha de pesquisa inserida no PPPG (Setor
III), tendo concluído em 1972, com o seguinte estudo: “Alguns Aspectos da Sedimentologia Recente na
Costa Atlântica de Salvador”, sob a orientação do professor Di Napoli. Ingressou na UFBA como
professor pesquisador em 1972, categoria na qual está inserido até os dias de hoje. Atualmente também é
professor e pesquisador do CPGG, no Programa de Estudos Costeiros, Entrevista com Abílio Carlos da
Silva Pinto Bittencourt, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 06 de maio de 2008. O
professor Geraldo da Silva Villas Boas, graduou-se em Geologia pela UFBA, em 1966 e especializou-se
em Geologia pela Université Louis Pasteur de Strasbourg, em 1972. Ingressou no Doutorado a partir de
1971, tendo concluído, pela mesma Universidade francesa, em 1975. Atualmente é Professor Titular da
UFBA e integra o Programa de Estudos Costeiros do CPGG/UFBA, antigo PPPG. A professora Zelinda
Margarida de Andrade Nery Leão graduou-se em História Natural pela UFBA , em 1961. Seu mestrado
foi concluído pela UFBA, tendo a área de concentração em Geologia, em 1971, com o seguinte título:
“Um depósito conchífero do fundo da Baía de Todos os Santos, próximo à Laje da Ipeba”, sob a
orientação do professor Di Napoli. Ingressou no Doutorado em 1975, tendo concluído em 1982, em
Marine Geology and Geophysic, pela University of Miami, Estados Unidos, cujo título foi: “Morphology,
geology and developmental history of the southernmost coral reefs of Western Atlantic, Abrolhos Bank,
Brazil”. Atualmente é Professora Aposentada do Programa de Estudos Costeiros do CPGG/UFBA, ver
CV: http://lattes.cnpq.br/7898440025320961, Acesso em 23 de jan. de 2013. A professora Altair de Jesus
Machado, como exceção dentre os demais pesquisadores que advinham do campo da Geologia, graduouse em Ciências Biológicas pela UFBA, em 1970. Ingressou no Mestrado na área de Geologia na UFBA
em 1969, tento concluído em 1977, sob a orientação de Geraldo Vilas Boas, cujo título foi: “Estudos dos
Sedimentos Recentes e dos Foraminiferos da Praia de Inema, Bahia” e nesta data ingressa no Doutorado
em Geociências na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluindo em 1981, cujo título foi:
“Foraminiferos dos Sedimentos Superficiais e Subsuperficiais (PLIO/HOLOGENO)”. Atualmente é
Professor Visitante e atua no Programa de Estudos Costeiros do CPGG/UFBA, ver CV:
http://lattes.cnpq.br/0448348722096175, Acesso em 23 de jan. de 2013. Além desses, um outro professor
concluiu seu doutorado e hoje atua no CPGG/UFBA. É o professor Arno Brichta, graduado em Geologia
pela USP em 1969, iniciou seu Mestrado na área de Geologia pela UFBA em 1972, sob a orientação do
professor Geraldo Vilas Boas, cujo título foi: “Sedimentação na Foz do Rio Paraguaçu BA”, tendo
concluído em 1977. Neste mesmo ano ingressou no Doutorado em Geologia na Universitat Freiburg
(Albert-Ludwigs), A.L.U.F., Alemanha, tendo concluído em 1981, cujo título foi: “Zur Sedimentologie
der Diamantfuerhrenden Konglomerate von Diamantina-MG”. Atualmente atua no Programa de Estudos
Costeiros do CPGG/UFBA. Entrevista com Arno Brichta, realizada por José Eduardo F. Clemente,
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O oitavo grupo de pesquisa do PPPG/UFBA, que recebeu o primeiro
financiamento do FNDCT para o biênio 1971/1972, era chefiado por Aroldo Misi,
formado em Geologia pela UFBA, em 1964 e Mestre desde 1967, em Giséments
Minéraux, na Universite de Paris IV (Paris-Sorbonne), UP. IV, França.506 O Programa
nº 8 em “Pesquisa Geofísica de Chumbo e Zinco”, inserido no Grupo de Depósitos
Minerais, era um projeto de integração com o Programa de Pesquisa em Geologia, e
tinha como objetivo central o conhecimento e a exploração dos minerais Chumbo e
Zinco nas rochas do Grupo Bambuí, que afloravam na região central do Estado da
Bahia. Segundo o Relatório do Programa:

Na Bahia, as rochas do Grupo Bambuí afloram em extensa região na parte
central do estado, onde já são conhecidos diversos indícios de Pb e de Zn. (...)
O Projeto Pb-Zn no Bambuí tem como objetivo principal trazer uma
contribuição ao conhecimento dos fatores geológicos responsáveis pelas
referidas mineralizações, ao lado de pretender revelar novas ocorrências,
eventualmente exploráveis, daqueles metais. (...)
A descoberta de novas jazidas de Pb-Zn no Brasil se reveste de grande
importância, (...) “As únicas minas de Pb atualmente importantes, Boquira (Ba)
e Adrianópolis (Paraná) tem suas reservas limitadas a 2.3 MT, com um teor
Salvador, 16 de maio de 2008. Para a relação de professores que hoje atuam nos Programas de Pesquisas
do CPGG/UFBA, ver http://www.cpgg.ufba.br/pessoal/index.html, Acesso em 25 de jan. de 2013. Apesar
de fugir ao escopo desta tese, creio que seja importante registrar que, pelo menos um dos professores
citados e um dos estudantes foram presos e torturados pelos órgãos de segurança em 1973, são eles: o
professor Arno Brichta e o estudante de graduação Francisco Jatobá. Para a prisão e a tortura do professor
Arno Brichta, ver Entrevista com Arno Brichta, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 16 de
maio de 2008. Para a prisão e tortura do então estudante de Geologia, Francisco Jatobá, considerarei
como fonte a correção da versão final desta tese, feita por Olival Freire, a quem devo o crédito da
informação. Neste registro de correção feita por Olival Freire, o mesmo ainda enfatiza o papel de Carlos
Alberto Dias no que tange a solidariedade aos estudantes e professores do Instituto de Geociências
perseguidos pelos órgãos de segurança durante a Ditadura Militar. Este aspecto da solidariedade e até da
resistência protagonizada por Carlos Alberto Dias no Instituto de Geociências da UFBA, foi também
mencionado por Dias na entrevista que concedeu a Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira. Ver,
Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, Salvador, 21
de dezembro de 2006.
506
Entrevista com Aroldo Misi, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 01 de abril de 2008.
Aroldo Misi é Livre-Docente em Geologia Econômica/Metalogênese pela Universidade Federal da Bahia
desde 1979, tendo como título: “As Sequências Bambuí do Estado da Bahia e as Mineralizações de Pb-Zn
Associadas”.
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médio de 8% Pb o que não daria para suprir o mercado por mais de 7 anos,
considerando o consumo interno atual”.507

É interessante notar que, assim como os demais “subprojetos” instituídos no
PPPG/UFBA, o Programa de “Pesquisa Geofísica de Chumbo e Zinco”, revestia-se de
uma forte perspectiva estratégica, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e
social. Durante o contexto em que o PPPG/UFBA se estruturava, pela primeira vez
recebendo pesados investimentos do Governo Federal, em março de 1971, quando a
FINEP assumiria a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, o Regime Militar colocava em prática as suas “Metas e Bases
para a Ação do Governo”, onde o planejamento estratégico em ciência, tecnologia e
educação superior começava a surtir efeitos positivos na formação de profissionais
especializados em determinados campos do conhecimento científicos através da pósgraduação, como é o caso da Geofísica e da implantação do PPPG/UFBA.
No início da década de 1970, concretizava-se um dos marcos da política
científica para a institucionalização da atividade científica do Brasil, segundo Reinaldo
Guimarães, como resultado da política de estruturação da Reforma Universitária de
1968, que culminaram com o FNDCT e sua execução pela FINEP, a partir de 1971.
Neste ano também, após a assinatura do Convênio entre a UFBA e o MINIPLAN, que
possibilitou a estruturação do PPPG/UFBA, Roberto Santos concluiu a sua participação
como Reitor da Universidade Federal da Bahia. Na ocasião, fora nomeado pelo então
Presidente da República, o General Emílio Garrastazu Médici, o novo Reitor da UFBA,
para um mandato de mais quatro anos. Era a vez do jurista Lafayette Pondé, que muito
contribuiu como Vice-Reitor, durante o reitorado de Roberto Santos, para a
reestruturação da Universidade Federal da Bahia. Caberia a ele o exercício do cargo de
Reitor da UFBA por mais quatro anos, entre 1971 e 1975. 508
Durante este contexto, o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica
da Universidade Federal da Bahia tomaria o seu grande impulso. Com a aprovação dos
507

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1610, Fotograma nº 0206, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
508
Reinaldo GUIMARÂES, FNDCT: uma nova missão, p. 3. Para a administração de Lafayette Pondé,
ver João Eurico MATTA; Esmeralda Maria de ARAGÃO; Lídia Maria Batista Brandão TOUTAIN,
Lafayette Pondé (1971-1975), In: Lídia Maria Batista Brandão TOUTAIN (Coord. e Org.); Marilene
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oito projetos através dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico a cargo da FINEP, o PPPG/UFBA recebeu o desejado
financiamento que lhe possibilitou, não só a estruturação, mas a liderança nacional neste
campo de pesquisas, e uma posição de destaque na região norte e nordeste do país. Era,
de fato, um novo marco para a Geofísica no Brasil.
O enquadramento do PPPG/UFBA ao FNDCT se deu em meio a um contexto de
forte acirramento das tensões políticas geradas pelo recrudescimento da Ditadura
Militar que, em nome da Segurança Nacional, combatia a todos que se julgassem
“inimigos da Revolução”, ao mesmo tempo, em nome da mesma “Doutrina”, todavia,
promovia o desenvolvimento planejado do ensino superior e da pós-graduação, da
ciência e da tecnologia, como jamais fora feito e de forma inédita na história do Brasil,
como tenho defendido ao longo desta tese.
A institucionalização da Geofísica no Brasil, está inserida neste contexto social,
político, econômico e cultural, entre 1964 e 1985, portanto, durante a Ditadura Militar.
De certo que as atividades científicas não são determinadas exclusivamente pela
influência dos militares que se mantiveram no poder durante esses 21 anos ou seja, por
este “componente” externo à ciência e ao cientista. Tal institucionalização dependeu e
muito, da vontade e do desejo dos cientistas envolvidos. Dessa forma, em analogia ao
trabalho de Boris Hessen,509 é razoável se pensar que a atividade científica não foi
determinada exclusivamente pela ação do Estado militarizado no período em questão,
certamente não o foi, bem como não foi exclusivamente gerada para suprir as demandas
do capitalismo brasileiro em franco desenvolvimento, no entanto, seria ingenuidade
pensar que tais atividades científicas e as pesquisas feitas pelos cientistas com
financiamento do Estado, durante a Ditadura Militar, estivessem completamente alheias
à doutrina motora do Regime, a saber: “Segurança Nacional e Desenvolvimento”.
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Durante o II Congresso Internacional de História da Ciência, realizado em 1931, na cidade de Londres,
o físico e historiador da ciência Boris Hessen, um dos integrante da delegação soviética presente ao
encontro, apresentou um artigo que se tornaria o marco da concepção externalista da História da Ciência.
Segundo Hessen, em seu texto intitulado: “As Raízes Sociais e Econômicas dos ‘Principia’ de Newton”,
seu trabalho procurava se utilizar do método do materialismo dialético e da concepção de processo
histórico criada por Marx, para analisar a origem e o desenvolvimento da mecânica newtoniana, no
contexto em que ela foi concebida, ou seja, em meio à consolidação do modo de produção capitalista e
das demandas por ele geradas. Ver Boris HESSEM, As raízes sócio-econômicas dos Principia de Newton.
In Ruy Gama (org.). 1993. Ciência e Técnica (antologia de textos históricos), pp. 30-89, São Paulo: T. A.
Queiroz.
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A este respeito, Janúzia Souza Mendes, em sua tese de doutorado sobre: “A
Evolução Histórica do Sistema de Ciência e Tecnologia (C&T) no Estado da Bahia”,
salienta que, em âmbito nacional:

(...) somente a partir de 1967 o país, pela primeira vez, formula uma política de
ciência e tecnologia, direcionando um volume alto de recursos para esta área.
Dando continuação, em 1971 que o governo federal formula o I Plano Nacional
de Desenvolvimento – I PND, com atuação prevista para os anos de 1972 a
1974, com o intuito de criar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia –
SNCT, cujo funcionamento inicia-se, efetivamente, em 1975.
O governo federal assume uma postura central na condução do SNCT, através
de medidas como apoio e fomento a instituições de pesquisa e às universidades
e formação de recursos humanos, através da promoção de auxílios e bolsas, para
dar sustentabilidade ao sistema. Com isso, a União assume uma postura
centralizadora no que diz respeito a definição das prioridades e necessidades

de C&T do pais, comandando a política de desenvolvimento científico e
tecnológico.510

Dessa forma, a rede de investimentos em ciência, tecnologia e educação superior
tomava forma e proporções jamais vistas na história do país. O PPPG projetava a UFBA
no cenário nacional e se consolidava enquanto uma das mais bem sucedidas
experiências de pós-graduação realizada durante aquele contexto de Reforma
Universitária. A ciência e a tecnologia passavam a ser planejadas de forma sistêmica,
conforme já mencionamos ao longo do Capítulo 2. Tal sistema, articulado de
investimentos, ou o que eu denomino de rede, estrutura-se, principalmente, a partir de
1967, com a reforma administrativa, que cria a FINEP como empresa pública,
diretamente vinculada ao Ministério do Planejamento. 511
O financiamento do PPPG/UFBA pelo FNDCT, por intermédio da FINEP à
partir de 1971 é, ao meu ver, um bom exemplo da institucionalização da pós-graduação
510

Janúzia Sousa MENDES, A Evolução Histórica do Sistema de Ciência e Tecnologia (C&T) no Estado
da Bahia, 2011, p. 16. Tese (Doutorado em Ensino, Filosofia e História da Ciência) Universidade Federal
da Bahia/Universidade Estadual de Feira de Santana (UFBA/UEFS). Salvador.
511
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e da ciência durante o Regime Militar, em nosso caso, do ensino e da pesquisa no
campo da Geofísica. Eis o ponto central desta tese.

4.4- Do Nascimento ao Reconhecimento: o PPPG como “Centro de Excelência” em
Pesquisas Geofísicas

Desde a sua formação, em março de 1969, o Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia obteve uma ascensão muito
rápida à condição de um centro de excelência em ensino e pesquisa na área de
Geofísica. A primeira pós-graduação do gênero, tendo sido também o primeiro
programa de mestrado e doutorado neste campo de pesquisa, e o precursor das
pesquisas nesta área, bem como o Programa responsável pela institucionalização da
Geofísica, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, se tornando, portanto, um modelo e a
principal referência para outras instituições científicas e universidades.
Em 22 de agosto de 1972, o Diretor Científico do CNPq, Manoel da Frota
Moreira, escreveu uma correspondência endereçada a Carlos Alberto Dias, Coordenador
do Programa, comunicando sobre a decisão da Comissão de Pós-Graduação do CNPq
em relação ao PPPG/UFBA. Conforme a carta:

Senhor Coordenador,
Apraz-me levar ao conhecimento de V. Sa. que a Comissão de Pós-Graduação
deste Conselho em sua 72 a. Reunião, realizada nesta data, houve por bem
indicar este Programa, como Centro de Excelência capaz de conduzir pesquisas
em GEOFÍSICA, aos níveis de MESTRADO e DOUTORADO.512

O reconhecimento do CNPq, de fato, selava a confiabilidade que o Programa
adquiriu em sua brevíssima existência. Aproximadamente um ano e cinco meses após o
primeiro Convênio 102/CT entre a UFBA e o MNIPLAN, o PPPG/UFBA já adquiria o
status de ser a única pós-graduação em Geofísica no país, em nível de mestrado e
512

PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1361, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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doutorado. Segundo um Relatório do Programa, quatro estudantes que ingressaram no
logo no início, em março de 1969, concluíam o Mestrado no PPPG/UFBA, em 1972,
são eles: Humberto da Silva Carvalho (Geofísica Nuclear), Paulo Fernando Simões
Lobo (Geofísica Nuclear), Adalberto da Costa Dias (Geofísica Aplicada) e Hélio
Gamalho Vasconcelos (Geofísica Nuclear). 513
Neste mesmo ano, mais cinco alunos ingressaram no Programa, dos quais,
quatro deles eram candidatos ao Mestrado e um ao Doutorado, são eles, para o
Mestrado: José Silva (Geofísica Nuclear), graduado em Física pelo Instituto de Física da
UFBA, Luiz Carlos Pina (Geofísica Nuclear), graduado em Física (UFBA), Manoel
Marcos Freire d’Aguiar Neto (Geofísica Nuclear), físico formado pela UFBA, José
Marcio Lins Marinho (Geofísica Aplicada), formado em Geologia pela UFPE e para o
Doutorado, Paulo Miranda (Geofísica Teórica), graduado e Mestre em Física, pela
Universidade Patrice Lumumba, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 514
513

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma nº 0442, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Dos quatro primeiros geofísicos formados pelo Programa,
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Acesso em 02 de jan. de 2013. Adalberto da Costa Dias, formou-se em Geologia pela UFRJ em 1968,
tendo ingressado no PPPG/UFBA, no ano seguinte. A sua dissertação de Mestrado foi orientada pelo
professor Carlos Alberto Dias e teve como tema: “Uma nova ocorrência de cobre determinada por
métodos geofísicos na fazenda Bela Vista Bahia”. Chegou a ingressar como aluno do Doutorado no
PPPG/UFBA, tendo sido o mesmo interrompido em 1980. Seu trabalho de tese versava sobre: “Inversão
Gravimétrica Utilizando o Método Programação Linear”, sob a orientação do professor Edson Emanuel
Starteri Sampaio, ver CV: http://lattes.cnpq.br/4810203376954299, Acesso em 06 de jan. de 2013. Com
relação ao último formado em Geofísica Aplicada, Hélio Gamalho Vasconcelos, sabe-se que, na ocasião,
era Chefe do Setor de Geofísica da Companhia FERBASA.
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Desta forma, o Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica começava
a formar os primeiros geofísicos do país, colocando a Universidade Federal da Bahia na
condição de vanguarda neste campo do conhecimento. A “rede de investimentos” se
interligava. Na ponta superior do sistema estava a Presidência da República e o
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, do qual o ministro João Reis Velloso
articulava-se, a um só tempo, à FINEP que, a partir de 1971, por intermédio de seu
Presidente e Secretário Executivo do FNDCT, José Pelúcio Ferreira, passaria a
coordenar o maior Fundo já criado para o desenvolvimento científico e tecnológico no
país, e também a CAPES e ao CNPq que, por sua vez, passaria a prestar o
assessoramento científico e tecnológico para a formulação e execução da Política
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tinha como principal foco
a articulação entre o desenvolvimento científico-tecnológico e a Estratégia Geral do
Desenvolvimento Nacional.515
Um ano após o reconhecimento do PPPG como centro de excelência pelo CNPq,
em agosto de 1973, o Presidente da FINEP, José Pelúcio Ferreira, fez um importante
pronunciamento sobre o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
em conferência realizada em Brasília, a convite da Comissão de Ciência e Tecnologia
da Câmara dos Deputados. Na ocasião, ele ressalta a importância do Governo brasileiro
ter adotado a sistemática de planejamento da ação pública no que diz respeito à
implementação do primeiro PBDCT e sua articulação ao desenvolvimento econômico e
social, por intermédio da pós-graduação. Enfatiza ainda a importância do FNDCT e a
sua característica de fundo de reserva estratégica no Plano Básico de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, bem como o seu papel essencial na sustentação do Programa
com o seguinte tema: “Estudo do comportamento dos elementos C, O, Ca, Mg, no estuário do rio
Paraguaçu
Bahia”,
ver
o
site
do
CPGG/UFBA
http://www.cpgg.ufba.br/pppginfo/resumos.new/dissertacoes.html.ligia, Acesso em 10 de fev. de 2013.
O professor Paulo Miranda, que à época ingressou no Doutorado do PPPG/UFBA, passou a sofrer com as
perseguições da Assessoria Especial de Segurança e Informação (AESI), instalada no Gabinete da
Reitoria da UFBA, pelo fato de ter se graduado e concluído o seu Mestrado em Física na Universidade
Patrice Lumumba na URSS, o que acarretou em sua demissão em 1977 e no seu desligamento do
PPPG/UFBA e, consequentemente, na impossibilidade de concluir o seu doutoramento. Era o outro lado
do “Binômio” da Segurança Nacional de Desenvolvimento”. Atualmente Paulo Miranda é Professor
Adjunto I do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Para o caso das perseguições políticas
sofridas pelo professor Paulo Miranda ver, do autor desta tese, Perseguições, Espionagem e Resistência: o
Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia durante a ditadura militar (1964 a 1979). Revista da
SBHC, v. 4, nº 2, dez. de 2006.
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Conforme abordei no Capítulo 2, a partir do Decreto nº 70.553, de 17 de maio de 1972, o Regime
Militar determinou que as atividades relativas à ciência e tecnologia fossem organizadas em sistemas,
cabendo ao MINIPLAN, CNPq e eu acrescento agora a FINEP, a organização de uma: “(...) rede
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de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, como demarcador, a partir da “Metas e
Bases para a Ação do Governo”, estruturada pelo Governo Médici, a partir do ano de
1970, dos rumos da política científica desencadeada pelo Governo Federal. Segundo
ele:

(...) o segundo grande ítem do Plano sob o título “Pesquisa Fundamental” não se
deve necessariamente entender a pesquisa chamada pura, não dirigida segundo
finalidades predeterminadas. Entendemos por pesquisa fundamental aquela
realizada em instituições de finalidade não lucrativas. Pode ter grandes efeitos,
grandes impactos econômicos, mas não é feita numa empresa industrial com
finalidade de lucro. É eminentemente a que se realiza em instituições e centros
universitários. Ela está, não só no caso brasileiro, mas praticamente no de todos
os países, intimamente associada à formação especial nos níveis mais elevados,
de pós-graduação. (...) Os recursos do FNDCT tem sido distribuídos (...),
principalmente em tecnologia industrial, desenvolvimento de nossa tecnologia.
São comprometimentos, não são dispêndios imediatos, atividades de apoio,
pesquisas fundamentais, pós-graduação. É a parcela mais significativa desses
recursos do FNDCT que está sendo comprometida. O Fundo opera de dois
modos. Primeiro, como um fundo de reserva, repassa recursos ao Conselho de
Pesquisas, repassa disponibilidades à CAPES ao BNDE, mas opera diretamente,
comprometendo recursos em projetos escolhidos por ele. Os projetos aceitos
pelo FNDCT devem ser aprovados pelo Presidente da República, dentro do
mecanismo estabelecido.516

A cargo da FINEP, o Fundo daria ao PPPG a dimensão de um dos maiores
programas de pesquisas do país, dada a sua importância estratégica para o
desenvolvimento nacional. Através dos incentivos ao programa de pós-graduação em
Geofísica na UFBA, uma vez que este campo de conhecimento já é descrito como setor
de altas prioridades no primeiro documento emitido pelo Presidente Médici, no início da
década de 1970, o já citado: “Metas e Bases para a Ação do Governo”, a FINEP e o
FNDCT, por ela administrado, estão inseridos

em uma

conjuntura onde o

sistêmica de desenvolvimento científico e tecnológico (...) amparada no binômio da Segurança e
Desenvolvimento”. Cf. Capítulo 2, p. 106-107.
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planejamento de Estado passou a inter-relacionar: “(...) três tipos de desenvolvimento:
científico, tecnológico e econômico”.517 A concepção firme de que a ciência, a
tecnologia e a educação superior são as principais, e talvez únicas vias para o
desenvolvimento econômico e social conduziria, de certa forma, a busca de uma
solução doméstica para a importação de tecnologias e da dependência do país em
relação aos grandes centros econômicos do contexto.
Com este propósito, o Regime Militar procurou incentivar o desenvolvimento de
ciência e tecnologia nas universidades reformadas, através da implantação da pósgraduação, de maneira estruturada e sistêmica, em nível nacional, o que seria, ao meu
ver, um dos principais objetivos da política científica executada durante o período em
que os militares estiveram no poder, via Ministério do Planejamento e seus executores,
tal como a FINEP. O estudo de caso do PPPG/UFBA nos dá a dimensão, pelo menos no
que tange à estruturação da pós-graduação em Geofísica no país, e ao papel que este
Programa desempenhou neste processo, bem como para a institucionalização da
Geofísica nas Universidades brasileiras. O PPPG esteve, desde a sua implantação,
especialmente a partir do primeiro Convênio nº 102/CT, aos cuidados da presidência da
Republica, através do Ministério do Planejamento, por intermédio da FINEP e
consequentemente, aos cuidados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológicos por esta empresa administrado.
No entanto, os êxitos alcançados pelo PPPG/UFBA também seriam
acompanhados de alguns percalços marcados por conflitos de interesse, rivalidades
entre grupos de pesquisas e algumas de suas lideranças, e até divergências científicas
entre alguns dos seus protagonistas. Vejamos como se dá este processo, e qual a
percepção de alguns atores e grupos, até certo ponto, excluídos do processo de
constituição do PPPG e das suas linhas e programas de pesquisas. Era o caso do Grupo
de Geoquímica, liderado pela professora Adelaide Mussi e que, em meio às disputas
acadêmico-institucionais, ficaria de fora do Programa e, por essa razão, teria uma
trajetória independente do PPPG, o que não impediu uma certa interação entre os
516
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pesquisadores dos respectivos Programas de Pesquisas, inseridos no mesmo Instituto de
Geociências da UFBA,518 mas que tiveram trajetórias e destinos bastante diferenciados.

4.5- Crises, Relações de Poder e Superações: a FINEP e o PPPG/UFBA nas
décadas de 1970 e 1980

O sucesso rápido do Programa traria à tona, a um só tempo, algumas das
dificuldades e conflitos internos entre alguns dos grupos de pesquisas, suas respectivas
lideranças, a Direção do Instituto de Física que, àquela altura de 1972, era
desempenhada por Humberto Tanure e o Coordenador Geral e Cofundador do
PPPG/UFBA, Carlos Alberto Dias, bem como desencadeariam conflitos institucionais
entre o Programa e a Reitoria, a partir de 1975, quando então assume Augusto
Mascarenhas, o que levaria à mais profunda crise já vivida por este Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação, desde sua fundação, em março de 1969. Alguns grupos de
pesquisas já disputavam espaço institucional no Instituto de Geociências desde a década
de 1970. Era o caso do Grupo de Pesquisas em Geoquímica, desenvolvido no
Laboratório de Geoquímica, advindo da antiga Escola de Geologia da UFBA e que, a
partir da Reestruturação da Universidade, neste contexto da Reforma Universitária,
passou a integrar o novo Instituto de Geociências.
Vejamos de que maneira estes dois programas de pesquisas escreveram as suas
respectivas histórias, e de que maneira as disputas por espaços institucionais e
acadêmicos, dentro do Instituto de Geociências da UFBA, bem como a disputa por
recursos das agências de fomento à pesquisa, em especial da FINEP, selariam histórias
diferentes para estes dois programas de pesquisas. A história do PPPG seria, sem
dúvida, uma história de êxito, enquanto a do Programa de Pós-Graduação em
Geoquímica, nem tanto.
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Entrevista com Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de
novembro de 2008.
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4.5.1-Disputas Institucionais e Relações de Poder no Instituto de Geociências da
UFBA: controvérsias entre a Geofísica e a Geoquímica

Na ocasião do primeiro pedido de financiamento solicitado pelo Coordenador do
PPPG ao BNDE, em março de 1970, o Processo nº 6086/70, que se converteria no
Processo 102/CT entre o PPPG/UFBA e o MINIPLAN, como já mencionamos, a
professora Yeda Ferreira assumiu a Direção do Instituto de Geociências, recém criado,
tendo como Vice-Diretora a professora Adelaide Mussi Santos que, à época, também
atuava como Chefe do Departamento I, de Geoquímica, recém integrado ao novo
Instituto de Geociências.
As dificuldades de interação entre o Coordenador do PPPG, Carlos Alberto Dias
e a professora Adelaide Mussi são bastante conhecidas nos corredores do Instituto de
Física pelos professores mais antigos, e no de Geociências da UFBA. No entanto, as
divergências e diferentes caminhos trilhados por estes dois programas de pósgraduação, conduzidos pelos citados líderes, me intrigavam desde que iniciei minhas
pesquisas para doutoramento. Ambos os programas se estruturaram no contexto da
Reforma Universitária de 1968, no mesmo Instituto de Geociências, da mesma
Universidade e, apesar da Geoquímica também se constituir como uma Geociência ou
Ciência da Terra, não foi incorporada pelas linhas de pesquisas do PPPG. Mais, por que
razão? Seriam áreas tão díspares assim, ou as disputas e incompatibilidades entre as
suas lideranças não permitiriam um diálogo mais profícuo entre estes dois campos do
conhecimento que, por sua vez, dividiam o mesmo espaço acadêmico-institucional, na
mesma Universidade. Eu tenderia para a segunda opção.
O PPPG, portanto, se estruturou a partir de três setores, como já vimos: a
Geofísica Nuclear já instituída no Instituto de Física, a Geofísica Aplicada para qual, a
experiência e formação de Carlos Dias muito colaboraram e a Geologia, que abarcaria
algumas das linhas de pesquisas da antiga Escola de Geologia, como é o caso da pósgraduação (especialização) em Sedimentologia, incorporada ao Setor III do
PPPG/UFBA. Entretanto, o grupo de Geoquímica, apesar dos esforços da professora
Adelaide Mussi e do professor Sylvio Queirós Mattoso, Chefe e Vice, respectivamente,
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do Departamento I (Geoquímica) do Instituto de Geociências, ficariam de fora do PPPG
e desenvolveriam o Mestrado em Geoquímica, paralelamente a este Programa.519
No que tange às controvérsias e disputas institucionais travadas entre o PPPG e o
grupo de pesquisas em Geoquímica, tive oportunidade de realizar uma sequência de três
entrevistas que me possibilitaram uma melhor compreensão a respeito das crises
institucionais geradas entre esses dois grupos de pesquisas e de que forma os mesmos
administraram tais crises, bem como os impactos gerados para os respectivos
programas, a curto e a longo prazo. As entrevistas às quais me refiro foram realizadas
com os dois personagens centrais no desenvolvimento da Geoquímica na Bahia, o
professor Sylvio de Queirós Mattoso e a professora Adelaide Mussi Santos que, desde a
sua aposentadoria pela UFBA em 1985, jamais havia dado qualquer depoimento e pela
primeira vez, me concedeu duas entrevistas que tive o privilégio de conduzir, uma
individual e a outra na presença do professor Sylvio Mattoso. 520
Adelaide Mussi Santos formou-se em Química Industrial na Escola Nacional de
Química, antiga Universidade do Brasil situada no Rio de Janeiro. Ainda durante a sua
graduação no curso de Química Industrial, demonstrava um interesse particular pela
área da Geologia e de minerais. Ao se formar, teve a oportunidade de ir a Vitória no
estado do Espírito Santo, sua terra natal, onde foi trabalhar no Instituto de Química
Agrícola, desenvolvendo várias pesquisas de solo, cultivo de cacau, chegando a
trabalhar no posto agrícola de Vitória, onde pode realizar trabalhos em análise de solo.
Na ocasião conheceu o Engenheiro Ruy Santos Filho, com quem veio a se casar. Seu
marido era filho de um influente político baiano, o então Deputado Federal, Ruy Santos,
que viria a se tornar, alguns anos mais tarde, Senador da República. Após se casarem no
Rio de Janeiro, os dois seguiram para Salvador e a professora Adelaide Mussi, ainda na
gestão de Edgard Santos, que findou em 1961, foi lecionar a disciplina de Bioquímica
na Escola de Enfermagem da então Universidade da Bahia.521
519

Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008.
520
Entrevista com Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de
novembro de 2008 e Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por
José Eduardo F. Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008. Além das duas entrevistas com a
professora Adelaide Mussi, tive a oportunidade de entrevistar também, individualmente, o professor
Sylvio Mattoso. Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso, realizada por José Eduardo F. Clemente,
Salvador, setembro de 2008.
521
Entrevista com Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de
novembro de 2008. Ruy Santos exerceu os seguintes mandatos para Deputado Federal: entre 1946 a 1951;
1951 a 1955; 1955 a 1959; 1963 a 1967; 1967 a 1970 e para Senador de 1971 a 1978, ver
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Na ocasião, o Reitor Edgard Santos, já ao final de seu mandato, procurou firmar
um convênio com o Laboratório da Produção Mineral do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), com o intuito de formar em Salvador, um laboratório de
análise, para desenvolver a análise de solos, de rochas e de minerais. Nesta conjuntura,
alguns profissionais do DNPM, a exemplo de Aida Spínona, vieram a Salvador para dar
suporte à constituição do referido laboratório, enquanto alguns professores também
seguiram para o Rio de Janeiro, a fim de se especializar e receber treinamento em
práticas de análise de solos, de rochas e de minerais. A professora Adelaide Mussi
Santos passou, durante três meses, por este treinamento, especializando-se nesse campo
de prática laboratorial.522
Segundo Sylvio Mattoso, é nesse contexto, entre 1960 e 1961, que o Laboratório
de Geoquímica se estrutura. Tal processo se deu, segundo ele, a partir da colaboração do
Geological Survey dos Estados Unidos com o DNPM, apoio este que já existia desde o
final da Segunda Guerra, através do Ponto IV, e que tinha como um dos seus objetivos,
a formação e treinamento de geólogos no Brasil. No início da década de 1960, o
convênio que fora firmado pelo Reitor Edgard Santos e o Laboratório da Produção
Mineral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), seria, portanto, a
extensão à Universidade, de uma parceria antiga existente entre o Geological Survey e o
DNPM, com o intuito de formar na Universidade da Bahia, um centro de geoquímica.523
Conforme o depoimento de Sylvio Mattoso e Adelaide Mussi, um dos primeiros
pesquisadores do Geological Survey que viria ao Brasil com o objetivo de iniciar a
Geoquímica na Universidade da Bahia, foi Richad W. Lewis Junior, por intermédio do
referido convênio firmado entre a Geological Survey, o Departamento Nacional de
Produção Mineral e a Universidade. Justamente neste período, em 1961, o professor
http://www.senado.gov.br/senadores/senadores_biografia.asp?codparl=2229&li=44&lcab=19711974&lf=44, Acesso em 15 de fev. de 2013.
522
Entrevista com Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de
novembro de 2008. Para o nome da profissional do DNPM, Aida Spínola, que veio a Salvador auxiliar na
estruturação do Laboratório de Geoquímica, ver Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide
Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008.
523
Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008. Segundo Silvia Figueirôa, os Geological Survey, ou
serviços geológicos se tornaram praticamente o principal modelo para o desenvolvimento institucional
das ciências geológicas em todo o mundo, a partir do século XIX. O Serviço Geológico e Mineralógico
Brasileiro (SGMB) foi criado em 1907, tendo sido substituído, já durante o Governo Vargas, pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em 1934. A autora ainda salienta que as
instituições que se formaram no Brasil com este perfil, inspiraram-se nos modelos de Geological Survey
norte-americanos. Ver, Silvia FIGUEIRÔA, As ciências Geológicas no Brasil: uma história social e
institucional 1875-1934, p. 148-149.
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Sylvio Mattoso, formado em Engenharia de Minas, saiu da Petrobrás para ingressar no
Laboratório de Geoquímica que, na ocasião, acabara de ser inaugurado, em sede
provisória, ainda na Escola de Enfermagem da UBA.524
O primeiro projeto do Laboratório de Geoquímica, neste início da década de
1960, foi o desenvolvimento da prospecção geoquímica, que tinha como uma de suas
prioridades a descoberta de novas jazidas minerais, bem como encontrar outras
aplicabilidades para Geoquímica, fosse na agricultura, o que possibilitaria o
desenvolvimento de um ramo novo dentro das Geociências, como é o caso da
Pedologia, ou na Medicina, pois o estudo dos solos poderia, em certa medida, detectar
áreas contaminadas e, de certa forma, auxiliar na solução de possíveis problemas
relacionados à saúde pública. Segundo Sylvio Mattoso:

O grupo de Geoquímica da Bahia começou trabalhos em área com
potencial mineral como cobre. Então, qual era o método de prospecção
geoquímica que poderia dar resultado para cobre. Primeiro, vamos fazer
uma hipótese: o cobre será um cobre ... tipo, (...), do Chile, ou dos
Estados Unidos que contém molibdênio e zinco ou o cobre será um cobre
do tipo africano que contém níquel e cobalto. Então vamos analisar o
que? Vamos analisar solo, vamos analisar vegetais e sedimentos de
corrente, porque na região é seca, não tem água para a gente analisar
também. Vamos deixar analisar a água em algum outro lugar (...)
Depois, outra coisa que precisa saber: qual é a profundidade que dá
melhor resultado. Você tem que encontrar valores variando numa faixa
bastante grande, de muito pequenos até muito altos. Então amostrava-se
de dez em dez cm do solo pra verificar qual é que dava o melhor, o
contraste mais acentuado entre valor baixo e valor alto, e qual era o
elemento químico que devia ser analisado para que o resultado pudesse
ser confiável e a gente pudesse dizer, aí tem uma jazida mineral. A
prospecção geoquímica assim aplicada, (...) diz que na região pode ter
uma jazida mineral, mas não diz em que profundidade nem a dimensão
dela. Isto é uma trabalho que deve ser feito ou pela Geofísica, ou pela
524

Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008.
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sondagem se o depósito for relativamente superficial, mas se for um
depósito em profundidade, só a Geofísica e sondagem que resolvem, não
tem jeito.525

Nesta entrevista conjunta, realizada com a professora Adelaide Mussi e o
professor Sylvio Mattoso pude confirmar a informação passada pela professora
Adelaide Mussi,526 de que a prospecção geoquímica desencadeada pelo Laboratório de
Geoquímica, foi o primeiro programa do Instituto de Química da UFBA, o primeiro
programa do gênero na Bahia. Na ocasião, entre 1960 e 1961, o Instituto de Química
ainda funcionava no subsolo da Escola de Enfermagem e durante quase toda a década
de 1960 e de 1970, o Laboratório de Geoquímica, inicialmente vinculado ao referido
Instituto, foi chefiado pela professora Adelaide Mussi.527
Antes de se integrar à Escola de Geologia, o Laboratório de Geoquímica esteve
muito próximo de se integrar ao Instituo de Química, pois realizava desde a sua criação,
em 1961, uma forte interação com este Instituto. Somente a partir do dia 06 de fevereiro
de 1964, em reunião do Conselho Deliberativo do Instituto de Química, à época
presidido pelo então Diretor do Instituto de Química, professor Nilmar Vicente Pereira
da Rocha, os Conselheiros daquele Instituto optaram por desvincular, definitivamente, o
Laboratório de Geoquímica de sua unidade, pois julgavam que as suas atividades
estariam mais próximas da Escola de Geologia do que do Instituto de Química. Segundo
informações contidas no site do Instituto de Química da UFBA, em um texto intitulado:
“Breve História do Instituto de Química”, escrito pelos professores Miguel Fascio e
Dirceu Martins:

(...) a primeira reunião do Conselho Deliberativo sob a presidência do Professor
Nilmar Rocha, realizada em 06 de fevereiro de 1964 na sede provisória do
525

Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008.
526
Entrevista com Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de
novembro de 2008.
527
Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008. Para o funcionamento provisório do Instituto de Química
na Faculdade de Farmácia da Universidade da Bahia, ver o site do Instituto de Química da Universidade
Federal da Bahia, http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Quimica/WebHistorico, Acesso em 17 de jun.
de 2013.
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Instituto de Química, localizada no prédio da Faculdade de Farmácia, foi eleito
Vice-Diretor o Professor Dr. Raphael de Menezes Silva Selling, Professor
Catedrático da Escola Politécnica e indicada a Farmacêutica Sônia Correia
Marques para Secretária do Instituto de Química. A esta primeira reunião
estiveram presentes os Professores Nilmar Vicente Pereira da Rocha (Diretor),
Raphael de Menezes Silva Selling (Escola Politécnica), Carlos Espinheira de Sá
(Escola Politécnica), Trípoli Francisco Gaudenzi (Faculdades de Filosofia e
Medicina), Elsimar Metzker Coutinho (Faculdade de Farmácia), Antônio Celso
Spínola Costa (Escola Politécnica), José Carlos Reis (Escola Politécnica) e José
Tobias Neto (Faculdades de Filosofia e Farmácia). No segundo ponto da ordem
do dia foi apreciado um ofício encaminhado pela Dra Adelaide Mussi Santos,
contendo um relato sobre os objetivos do projeto de Geoquímica, que
proporcionou a montagem e o funcionamento do Laboratório de Geoquímica,
finalizando com o questionamento sobre os rumos do referido laboratório em
face do Regimento do Instituto de Química limitar o número de seções da
Divisão Científica a cinco, excluindo geoquímica e concluindo com a sugestão
da autonomia do referido laboratório. Após ampla discussão, o Conselho
Deliberativo do Instituto de Química concluiu pela desvinculação do
Laboratório de Geoquímica, uma vez que o campo de atuação do Instituto seria
o da Química Fundamental, entendendo que um projeto de geoquímica seria
antes um projeto de Geologia aplicada.528

528

Ver
site
do
Instituto
de
Química
da
Universidade
Federal
da
Bahia,
http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Quimica/WebHistorico, Acesso em 02 de mar. de 2013. (O grifo
é meu). Boa parte das informações relativas à formação do Instituto de Química contidas neste site, foram
fornecidas ao autor desta tese em entrevista realizada com o professor Miguel Fascio, ver Entrevista com
Miguel Fascio, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 28 de maio de 2008. Há, pelo menos,
uma imprecisão contida no trecho extraído do site do Instituto de Química, intitulado: “Breve História do
Instituto de Química”, escrito pelos professores Miguel Fascio e Dirceu Martins. É o fato de terem
atribuído o título de Doutora à professora Adelaide Mussi Santos que, na verdade, detinha cursos de
especialização. Segundo a professora Adelaide Mussi, em entrevista concedida ao autor desta tese, ela
teria sido responsável pela formação de muitos pesquisadores, mas ela própria, não teria tido a
oportunidade de complementar a sua formação pós-graduada em nível de mestrado e doutorado, devido
ao fato ter assumido cargos de chefia, inicialmente do Laboratório de Geoquímica, depois do
Departamento de Geoquímica e, posteriormente, de Vice-Diretora no Instituto de Geociências. Entrevista
com Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de novembro de 2008.
O Instituto de Química foi criado pelo Reitor Edgard Santos em 1958, como Órgão Suplementar da
Universidade da Bahia. Os professores que constituíram seu núcleo inicial, advinham dos cursos de
Bacharelado e Licenciatura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; de Engenharia Química; da
Escola Politécnica e do Laboratório de Geoquímica da Escola de Geologia. Ver, Marilene Lobo Abreu
BARBOSA, Edgard Santos (1946-1961), In: Lídia Maria Batista Brandão TOUTAIN (Coord. e Org.);
Marilene ABREU e Aida Varela VARELA (Org.), Reitores da UFBA: de Edgard Santos a Naomar de
Almeida Filho, p. 32-33.
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A partir de então, segundo o professor Sylvio Mattoso, ao longo da década de
1960, os trabalhos de prospecção geoquímica deram tão bom resultado, a exemplo da
região de Caraíba, que era uma jazida conhecida, que o governo resolveu explorar esta
jazida. Segundo ele, fizeram uma série de sondagens e verificaram que as informações
levantadas pelo grupo de Geoquímica eram verdadeiras. Dessa forma, a Geoquímica da
UFBA ganhou um prestígio muito grande no Brasil, pelo sucesso que se obtiveram
nesses trabalhos de prospecção geoquímica desenvolvidas pelo Laboratório de
Geoquímica da Universidade Federal da Bahia. Na ocasião fora feito a amostragem não
só de solo e sedimento fluvial, mais também das árvores. Conforme Sylvio Mattoso e
Adelaide Mussi, tais estudos foram publicados no país e no exterior, o que deu à
Geoquímica baiana uma projeção internacional. 529
Com a Reforma Universitária a partir de 1968, o Laboratório de Geoquímica
seria incorporado à Escola de Geologia e, tornou-se parte componente do Instituto de
Geociências, passando a integrar, a partir da década de 1970, o Departamento de
Geoquímica do referido Instituto, a partir de quando se institui o programa de PósGraduação em Geoquímica.
Como já mencionei anteriormente, em 02 de fevereiro de 1971, José Pelúcio
Ferreira, emitiu um relatório a João Paulo Reis Velloso, então Ministro do
Planejamento, solicitando o enquadramento do PPPG no FNDCT. Conforme o referido
relatório: “Em conjunto com o Instituto de Física da UFBA, pretende o Instituto de
Geociências iniciar projetos de pesquisa no campo da geofísica, complementando
iniciativa idêntica que realiza no campo da Geoquímica”.530 O que me chamou a
atenção é que o mesmo documento revela que o grupo de pesquisa em Geoquímica do
Instituto de Geociências da UFBA já estava constituído e que, apesar do relatório deixar
a ideia de que a pesquisa em Geofísica seria uma atividade complementar à Geoquímica
dentro do Instituto, na verdade, as pesquisas em Geofísica e em Geoquímica eram
desenvolvidas por grupos independentes e distintos.
Neste contexto e após muitos esforços para se integrarem ao PPPG, e até
proporem uma pós-graduação em Geociências mais ampla, que incorporasse a
Geoquímica, a Geofísica Nuclear e Aplicada, bem como setores da Geologia ou a ela
529

Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008.
530
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 1609, Fotogramas nº 2165-2167, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Cf. p. 205-207.
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ligados, como a Sedimentologia, Mineralogia, Pedologia e até Paleontologia, o grupo de
pesquisas vinculados ao Departamento de Geoquímica, especialmente a sua Chefe, a
professora Adelaide Mussi e seu Vice, Sylvio Mattoso, não obtiveram êxito, nesse
propósito e em decorrência disso, tiveram que trilhar o seu próprio caminho.531
A partir de 1971 a referida professora assumiu também, a Vice Direção do
recém estruturado Instituto de Geociências, o que aumentaria ainda mais a
incompatibilidade com a coordenação do PPPG, exercida pelo professor Carlos Alberto
Dias. Os problemas entre estas duas lideranças orbitaram, desde a esfera acadêmica,
incluindo a disputa por financiamentos, até a disputa por espaço institucional dentro da
Universidade, para o âmbito pessoal, o que inviabilizou uma interação institucional e
um maior diálogo entre os dois programas, entretanto, isto não inviabilizou uma
interação individual entre alguns de seus pesquisadores.532
No ano seguinte, em 01 dezembro de 1972, o Governo Federal instituiu no
Ministério das Minas e Energia, através da Lei nº 5.833, o Plano de Formação e
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (PLANFAP), que estaria sobre a
supervisão direta da Secretaria-Geral de Planejamento e seria administrada pela
Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras CAEEB, cuja finalidade seria,
conforme o Artigo 1º da referida Lei:

I - preparar pessoal de nível superior para atender às necessidades específicas
das entidades vinculadas no Ministério das Minas e Energia;
II - promover o aperfeiçoamento, nas suas atividades específicas, do pessoal de
nível superior dos quadros das entidades vinculadas ao Ministério das Minas e
Energia.533
531

Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008.
532

Entrevista com Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de
novembro de 2008. A professora Adelaide Mussi teve sérios problemas de ordem pessoal com o professor
Carlos Alberto Dias que, segundo ela, lhe desrespeitou, sofrendo inclusive, advertência por parte da
Universidade, em decorrência deste episódio. Apesar dessas indisposições, ela reconhece o valor
científico deste pesquisador e o quão foi importante para a institucionalização da Geofísica na Bahia. Não
tenho autorização para esmiuçar o caráter desse desentendimento pessoal entre a professora Adelaide
Mussi e o professor Carlos Dias. Em respeito à entrevistada e por prezar pela ética na pesquisa, é tudo que
posso escrever a respeito.
533
LEI nº 5.833, de 01 de dezembro de 1972, Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5833-1-dezembro-1972-357987publicacaooriginal-1-pl.html, Acesso em 20 de fev. de 2013.

255

Para se atingir aos objetivos esperados, o PLANFAP deveria promover,
conforme descreve o Artigo 3º da Lei que o instituí:

I - cursos, no âmbito de instituições universitárias e mediante convênio, com a
duração mínima de 5 (cinco) meses e máxima de 15 (quinze) meses;
II - cursos, seminários e conferências de alto nível, em Centro de Estudos e
Conferências a ser construído e administrado pela Companhia Auxiliar de
Empresas Elétricas Brasileiras -CAEEB, com a duração máxima de 3 (três)
semanas.534

Mediante tais convênios, o PLANFAP do Ministério das Minas e Energia,
estabeleceu parcerias com a Universidade Federal da Bahia, especialmente com a
equipe de pesquisa do Departamento de Geoquímica, para que fossem ministrados
cursos de prospecção geoquímica para as empresas ligadas ao setor e para geólogos já
formados. Segundo Sylvio Mattoso e Adelaide Mussi, tais cursos ministrados na
primeira metade da década de 1970, possibilitaram o surgimento do Programa de PósGraduação em Geociências, em nível de Mestrado, que passou a funcionar a partir de
1975, com concentração em três áreas de pesquisa: Prospecção Geoquímica, Pedologia
e Geomorfologia. Ao final da década de 1970, o Programa de Geoquímica atingiria a
condição de Centro de Excelência,535 tal como o PPPG atingiu, em 1972.
Após a denúncia dos Convênios nº 303/CT e 425/CT, em 09 de fevereiro de
1978, pelo então Reitor da UFBA, Augusto Mascarenhas, convênios estes assinados
entre a Universidade Federal da Bahia e a FINEP, tanto o PPPG, quanto o Programa de
Pós-Graduação em Geoquímica seriam duramente atingidos, passando por sérias
dificuldades, pois os dois Programas dependiam de tais Convênios com a FINEP.
Apesar do professor Sylvio Mattoso entender que o Programa de Geoquímica se
534

LEI nº 5.833, de 01 de dezembro de 1972, Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5833-1-dezembro-1972-357987publicacaooriginal-1-pl.html, Acesso em 20 de fev. de 2013. Esta lei foi regulamentada pelo DECRETO
nº 73. 594, de 08 de fevereiro de 1974,
Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73594-8-fevereiro-1974-421986-normape.html, Acesso em 21 de fev. de 2013.
535
Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008.
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reergueu após as denúncias, a minha interpretação é de que os impactos sobre as
pesquisas nos respectivos Programas, seriam diferentes.
No decorrer da década de 1980, enquanto o PPPG crescia e se desenvolvia com
muita fluidez, recuperando-se inclusive das crises geradas pelas denúncias dos referidos
Convênios, o Programa da Geoquímica declinou, não obtendo o mesmo êxito. Segundo
o professor Sylvio Mattoso e a professora Adelaide Mussi, o Programa perdeu
financiamentos e passou a sofrer sérias dificuldades. Sylvio Mattoso atribui este
declínio à mudança de foco das agências de fomento à pesquisa, tal como a FINEP e o
CNPq, que passaram a cobrar que o Programa de Geociências do Departamento de
Geoquímica, já ao final da década de 1980, voltasse as suas linhas de pesquisas para a
área da Geoquímica Ambiental, o que impossibilitou as três linhas do Programa:
Prospecção Geoquímica, Pedologia e Geomorfologia, estritamente voltadas para a área
de minerais, de receber os financiamentos necessários para que continuassem tocando
suas pesquisas.536
Em 1981 a professora Adelaide Mussi passou a exercer o cargo de
Superintendente Acadêmica, já na gestão do Reitor Luiz Fernando de Macêdo Costa,
aposentando-se no exercício deste cargo, em 1985. O professor Sylvio se manteve na
coordenação do Programa de Geoquímica até 1989, quando então, veio a se aposentar.
O fim da década de 1980 marcaria, portanto, o declínio do Programa de Geoquímica,
proveniente do decréscimo nos financiamentos das pesquisas por parte das agências de
fomento e da não fixação de pesquisadores que pudessem tocar adiante o Programa,
visto que muitos deles preferiam ingressar no mercado de trabalho, onde poderiam
obter, das empresas de mineração, melhores condições de trabalho e melhores salários
do que lhes poderiam proporcionar a carreira acadêmica e a vida universitária.537
Atualmente, o Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio
Ambiente (POSPETRO), do Instituto de Geociências da UFBA, abrange, como Área de
Concentração, a Geoquímica do Petróleo e Ambiental, que se constituí e se subdivide
em duas linhas de pesquisas, a saber: A) Remediação de áreas impactadas por petróleo;
B) Geoquímica e avaliação de ecossistemas. Já reestruturado, hoje o Programa de Pós-

536

Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008.
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Graduação em Geoquímica da UFBA encontra-se, de certa forma, adaptado às diretrizes
solicitadas pelas agências de fomento, ao final da década de 1980 e é formado por dez
professores permanentes, três professores colaboradores e três visitantes. 538
537

Entrevista com Sylvio de Queirós Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F.
Clemente, Salvador, 18 de novembro de 2008 e Entrevista com Adelaide Mussi Santos, realizada por José
Eduardo F. Clemente, Salvador, 07 de novembro de 2008.
538
Segundo Sylvio Mattoso e Adelaide Mussi, a Pós-Graduação em Geoquímica, inicialmente
denominada de Pós-Graduação em Geociências, com as três linhas de pesquisas descritas: Prospecção
Geoquímica, Pedologia e Geomorfologia, passou a ser denominada de Programa de Pós-Graduação em
Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO), já no início da década de 1980, por exigência das
agências de fomento à pesquisa, especialmente a FINEP e o CNPq. Entrevista com Sylvio de Queirós
Mattoso e Adelaide Mussi Santos, realizada por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 18 de novembro de
2008. Dentre os professores que hoje compõem o corpo permanente da Pós-Graduação em Geoquímica
(POSPETRO), estão: Antônio Fernando de Souza Queiroz, formado em Geologia pela UFBA entre 1979
e 1984, foi um dos alunos do Programa de Geoquímica ingressando em 1986, tornando-se Mestre em
Geoquímica e Meio Ambiente pela UFBA em 1989, com a dissertação intitulada: “Estudos Geoquímicos
e Sedimentológicos no Manguezal do Estuário do Rio Jacuípe-Camçari-Bahia”, sob a orientação de
Sambasiva Rao Patchineelam e Ian MacReath. É um dos pesquisadores mais citados nas entrevistas da
professora Adelaide Mussi e do professor Sylvio Mattoso, tendo sido responsável, segundo eles, pela
reestruturação dos trabalhos da Geoquímica de acordo com as novas exigências das agências de fomento
à pesquisa que, ao final da década de 1980, desejavam que o Programa de Geoquímica desenvolvesse
pesquisas na área de meio ambiente. Justamente neste contexto, em 1989, ele ingressou no Doutorado em
Geologia Geoquímica e Meio Ambiente, da Université Louis Pasteur de Strasbourg na França,
concluindo sua tese em 1992, cujo título foi: “Mangroves de la Baia de Todos os Santos-Salvador-BahiaBrésil: ses Caracteristiques el l'Influence Anthropique sur sa Géochimie”. Atualmente é professor
Associado da Universidade Federal da Bahia. Exerceu o cargo de Coordenador do Curso de PósGraduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO) pela primeira vez, de 2003 a 2008 e
exerce, atualmente, o seu segundo mandato na mesma função desde 2008, até o presente momento;
Catherine Prost, graduada em Administration Economique et Sociale pela Université Paris 1 PantheonSorbonne, PARIS 1, França, desde 1989. Graduou-se também em Geografia pela mesma Universidade
em 1991. Obteve mestrado em Geopolítica pela Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, PARIS 8,
França em 1993 e o Doutorado pela mesma Universidade francesa em 1999, cujo título foi: “A
organização e o papel geopolítico das Forças armadas no Brasil”; Gisele Mara Hadlich, possui graduação
em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC desde 1992. Concluiu seu Mestrado e
Doutorado em Geografia pela mesma Universidade, respectivamente em 1997 e 2004, sendo a sua tese de
doutorado intitulada: “ Poluição hídrica na bacia hidrográfica do rio Coruja-Bonito (Braço do Norte, SC)
e suinocultura: uma perspectiva sistêmica”; Joil José Celino, graduado em Geologia pela UFBA em 1997,
concluiu seu Mestrado em Geoquímica e Meio Ambiente em 1991, cujo título foi: “ Maciço de Jaguarari:
Arquitetura, Impressões Petrológicas e a Geoquímica de Acreções Leucograníticas no Cinturão
Transamazônico da Serra de Jacobina (Bahia - Brasil)” e o Doutorado em Geologia Regional pela
Universidade de Brasília (UnB), em 1999, com a tese sobre: “Variação Composicional em suítes de
granitóides neoproterozóicos e sua implicação na evolução do Orógeno”; Jorge Alberto Triguis, graduado
em Geologia pela USP em 1963, obteve seu Doutorado em Geoquímica Orgânica, em 1986 pela
Newcastle University, NCL, Inglaterra, com a seguinte tese: An Organic Geochemical Investigation of
Heat-Effected Sediments in the Parana Basin (Brazil); Manoel Jeronimo Moreira Cruz, graduado em
Geologia pela UFBA, em 1976 e Mestre em Geologia pela mesma Universidade, em 1983. Possui
Doutorado em Petrologia pela Universite Pierre & Marie Curie, Paris VI desde 1989, cujo título foi: Le
massif du Rio Piau: une intrusion de nature gabbroique et anorthositique dans les terrains granulitiques du
noyau Jequié- Brésil”; Olivia Maria Cordeiro de Oliveira, graduada e Mestre em Geologia pela UFBA,
respectivamente em 1992 e 1995. Doutorou-se em Geoquímica Ambiental pela Universidade Federal
Fluminense em 2000, com tese sobre: “Diagnóstico Geoambiental em Zonas de Manguezal da Baía de
Camamu – BA”; Paulo de Oliveira Mafalda Junior, graduado em Oceanografia pela UFRG em 1985 e
Mestre em Oceanografia Biológica pela mesma Universidade em 1989. Concluiu o Doutorado na mesma
Universidade em Oceanografia Biológica em 2000, com tese em: “Distribuição e abundância do
ictioplâncton da costa norte da Bahia e suas relações com as condições oceanográficas”; Ronaldo
Montenegro Barbosa, graduou-se no Curso de Formação de Geólogo da UFBA em 1974 e, neste ano,
ingressou no Mestrado em Geoquímica e Meio Ambiente da mesmo Universidade, tendo concluído o
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Enquanto isso, no Instituto de Geociências, o Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica (PPPG/UFBA) prosperava e se desenvolvia, apesar das crises.
Vejamos como se deu este processo e por que a sua história, ao longo das décadas de
1970 e 1980, teria tido um rumo e um desfecho diferente.

4.5.2- O PPPG/UFBA e a FINEP nas décadas de 1970 e 1980: desenvolvimento,
crises e superações

Após o primeiro Convênio nº 102/CT entre o MINIPLAN e a UFBA, como
vimos, o PPPG tomaria o seu grande impulso, o que se confirmou com o
reconhecimento do CNPq, em agosto de 1972, quanto à sua condição de Centro de
Excelência para a condução de pesquisas em nível de Mestrado e Doutorado. Mesmo
com as disputas internas e com muitas das arestas criadas pelo seu Coordenador, não só
com o grupo de Geoquímica, talvez por sua forte personalidade ou pelo seu jeito de
curso em 1977, sobre: ” O Uso de Cu, Zn, Mn, Ni, Sr e P, em Prospecção Geoquímica de Fósforo, na
Região de Riachão de Jacuípe e Ipirá, Bahia”. Doutorou-se em Geociências (Geoquímica e Geotectônica)
pela USP, em 1992, com a tese sobre: “Evolução Geoquímica e Mineralógica da Cobertura de Alteração
das Rochas Cromíferas de Campo Formoso (Mina Coitezeiro): Comportamento do Cromo nas Alterações
Hidrotermais e Supérgenas”. É interessante notar que este pesquisador integrou a primeira turma do
Mestrado Geoquímica da UFBA e hoje é Professor Associado e, por fim, Vera Lúcia Cancio Souza
Santos. Os professores Colaboradores que compõem o Programa de Geoquímica (POSPETRO) são:
Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Quintella (UFBA/IQ); José Maria Landim
Dominguez (UFBA/GEO) e Sergio Luis Costa Ferreira (IQ/UFBA). Dentre os Professores Visitantes
estão: Hebert Mathias Peter Roeser (UFOP); José Roberto Cerqueira (PETROBRÁS) e Paulo Fernando
de Almeida (UFBA/ICS). Para a relação de professores que integram o Programa de Pós-Graduação em
Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO), ver o site do Programa:
http://www.pospetro.geo.ufba.br/, Acesso em 25 de fev. de 2013.
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conduzir as pesquisas, o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica se
desenvolveu e se constituiu, como já mencionamos, no primeiro programa de
Doutorado na UFBA, bem como no primeiro Doutorado nesta área, com a
responsabilidade de formar Geofísicos no país.
Desde a sua fundação, em março de 1969, até o ano de 1973, o PPPG/UFBA
recebeu o apoio de uma série de instituições, mas o apoio e financiamento do FNDCT,
através da FINEP seria, sem dúvida alguma, o mais importante. Conforme um
documento denominado “Catálogo-1972/73”, produzido pelo Programa e assinado pelo
seu Coordenador, Carlos Alberto Dias:

Não tem faltado o apoio de diversos organismos ao Programa. Assim é que
desde a sua fundação o Programa assinou cerca de 25 Convênios com os
seguintes órgãos: CNPq, CAPES, BNDE, MINIPLAN, CNEM, SUDENE,
FUNTEC-BA, UNESCO.
O PROJETO GEOFÍSICA, aprovado em 1971 pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério do Planejamento,
consolidou o Programa e o situou nas suas atuais dimensões. Foi essencial para
tanto a contribuição dos Drs. José Pelúcio Ferreira, Amilcar Figueira Ferrari,
Graccho Rodrigues e Manoel da Frota Moreira. 539

Apesar da FINEP não ter sido citada, ao se referir às pessoas que contribuíram
para o êxito do Programa, até aquela ocasião, Carlos Alberto Dias mencionou José
Pelúcio Ferreira que, à época, era Presidente da FINEP, e o Secretário Executivo do
FNDCT, Amilcar Figueira Ferrari, sucessor de Pelúcio na gestão do Funtec-BNDE,
Graccho Rodrigues, do BNDE e Manoel da Frota Moreira, Diretor Geral do
Departamento Técnico-Científico do CNPq. Este trecho do citado documento expressa,
portanto, alguns dos personagens e instituições que compuseram a rede articulada de
investimentos em ciência, tecnologia e educação superior, que tanto contribuiu para a
estruturação do PPPG/UFBA.
Ao final do ano de 1972, precisamente em 5 dezembro, o Coordenador do
Programa, Carlos Alberto Dias, emitiu um ofício ao Presidente da FINEP, José Pelúcio,
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onde encaminhava a cópia de uma das primeiras teses de Mestrado defendida no
Programa, a de Adalberto da Costa Dias. Trata-se do Ofício nº308/72-PG, no qual se
ressaltava a importância do referido trabalho para a economia do país:

Pelo que este trabalho poderá representar para o prestígio tecnológico e a
economia do país, pois revela uma nova ocorrência de cobre descoberta e
delimitada em tempo recorde, bem como pelo conteúdo científico do trabalho, é
uma grande satisfação para nós poder apresentar a curto prazo resultados
palpáveis de nosso esforço e da confiança que temos recebido do MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO e de outros órgãos.540

De fato, o tempo era recorde e o sucesso do PPPG, naquele curto período de
existência, lhe credenciaria a prorrogar o Convênio nº 102/CT, já existente, e a fazer
novos convênios com a FINEP, bem como a continuar recebendo apoio do poderoso
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bem como de outras
agências de fomento à pesquisa, tal como a CAPES, o CNPq e o BNDE. Dessa forma, o
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da UFBA se desenvolvia.
Ao final do ano, em 22 de dezembro de 1972, a Comissão Executiva do Projeto
de Geofísica MINIPLAN/UFBA, formada por três dos professores que compunham o
Colegiado do PPPG/UFBA,541 o Coordenador do Setor I (Geofísica Nuclear), Antônio
Expedito Gomes de Azevedo; o Coordenador Geral do PPPG e também Coordenador
do Setor II (Geofísica Aplicada), Carlos Alberto Dias e a professora Yeda de Andrade
Ferreira, Coordenadora do Setor III (Geologia) e Diretora do Instituto de Geociências,
solicitou junto à FINEP, a prorrogação do Convênio nº 102/CT. O pedido da Comissão
Executiva fora feita através do Ofício nº 98/72-PGP, segundo o qual solicitavam:

539

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma nº 0667, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
540
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma nº 2040, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Apesar da euforia compartilhada no documento em
questão, posteriormente constatou-se que tais jazidas não correspondiam às expectativas iniciais.
541
Na ocasião, o Colegiado do Programa de Pós Graduação em Geofísica da UFBA, era composto pelos
seguintes professores: Carlos Alberto Dias, Antônio Expedito Gomes de Azevedo, Yeda de Andrade
Ferreira, Aroldo Misi e Humberto Sequeiros Rodrigues Tanure. PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354,
Fotograma nº 0657, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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(...) a prorrogação da vigência do Convênio MINIPLAN/UFBA – Projeto
Geofísica – processo 6086/70, até 31 de agosto de 1973, considerando os saldos
existentes,(...).
Solicitamos ainda autorização para utilizar Cr$ 61.899,60 (sessenta e hum mil
cruzeiros, oitocentos e noventa cruzeiros e nove centavos), alocados em pessoal
científico, no pagamento de pessoal técnico-administrativo, uma vez que com a
prorrogação da vigência do Convênio até agosto de 1973, este ítem necessitará
de recursos complementares.542 (sic!)

Com isso, o PPPG abriria o caminho para o primeiro aditivo do Convênio
102/CT, o que reforça a importância deste apoio para a manutenção e desenvolvimento
deste Programa. Uma série de correspondências ainda seriam enviadas à FINEP, com o
intuito de consolidar os Termos de Aditivos para Convênio firmado entre o MINIPLAN
e a UFBA, em março de 1971, bem como para abrir novas frentes de financiamento. O
primeiro destes documentos viria já no primeiro semestre de 1973. Trata-se de uma
carta enviado pelo Coordenador do Programa, Carlos Alberto Dias, em 6 de abril de
1973. Neste documento dirigido à Pelúcio Ferreira, ele expressa algumas das
necessidades que o Programa estava enfrentando no momento. Conforme a carta:

Caríssimo Dr. Pelúcio
Tendo mantido conversação com V. Sa. e o Dr. Candiota, do BNDE,
ultimamente, penso que é possível resumir algumas conclusões e definir
qual seria o melhor caminho a seguir, do nosso ponto de vista, para
solucionar o problema da renovação do financiamento ao Programa
Geofísica/Geologia da Bahia. (...)
Resumindo: seriam atendidas as nossas solicitações para os próximos
dois anos, iniciando em 01.05.73, com os seguintes recursos:
BNDE

Cr$ 4.403.800,00

542

PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma nº 2044, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais a preços de março de 2013,
da solicitação feita pelo PPPG/UFBA à FINEP, é de: R$ 156.130,68 (Cento e cinquenta e seis mil, cento
e trinta reais e sessenta e oito centavos). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o
real,
tomando
como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
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MINIPLAN

Cr$ 5.335.550,00

(...). Agradecendo todo o apoio que temos merecido de V.Sa. ao longo
destes anos, em que o nosso PROGRAMA se beneficiou do apoio do
FUNTEC-MINIPLAN.543
Em meio às demandas do Programa, alguns recursos seriam liberados pelo
BNDE, mas não atingiram o montante solicitado, o que motivou a mais uma
correspondência, desta vez um ofício, reforçando a necessidade da continuidade do
apoio da FINEP ao PPPG, já sinalizando para a possibilidade de um novo Convênio que
pudesse garantir as necessidades básicas para que se continuassem desenvolvendo
pesquisas em Geofísica e Geologia na Universidade Federal da Bahia. Conforme o
Ofício nº 191/73 – PGP, endereçado por Carlos Dias a Pelúcio Ferreira, em 24 de julho
de 1973:

Enviamos a V.Sa. carta datada de 06.04.73, na qual submetemos à aprovação da
FINEP um Projeto de Pesquisas nos campos da Geofísica e da Geologia. Este
projeto é uma continuidade ao anteriormente financiado pelo FNDCT –
MINIPLAN/UFBA, Proc. 6086/70.
Tendo sido confirmada a concessão de recursos parciais destinados ao mesmo
projeto, concedidos pelo BNDE, e solicitando o remanejamento dos recursos
restantes do Convênio anterior MINIPLAN/UFBA, estamos enviando a V.Sa.
um estudo de compatibilização de recursos (...).
Reiteramos, Senhor Presidente, a grande necessidade que temos de poder contar
com a continuidade do apoio da FINEP ao nosso Programa de Pesquisas, como
indispensável para que o mesmo atinja os objetivos a que se propõe, na áreas da
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 9 de mar. de
2013.
543
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotogramas nº 1368-1369, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais a preços de março
de 2013, da nova solicitação feita pelo PPPG/UFBA à FINEP, é de: R$ 11.107.799,10 (Onze milhões,
cento e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e dez centavos), referente ao BNDE e R$
13.457.972,09 (Treze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e
nove centavos), referente aos valores solicitados do MINIPLAN. Incluía-se, neste valor solicitado ao
MINIPLAN, a quantia de Cr$ 1.795.450,00 (Um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e
cinquenta cruzeiros), referentes ao saldo restante do Convênio 102/CT, ainda não liberado pelo
MINIPLAN, aproximadamente, R$ 4.528.702,00 (Quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil,
setecentos e dois reais), a valor aproximado em reais, a preços de março de 2013. Para a conversão
aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 10 de mar. de
2013.
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Geofísica e da Geologia, em nosso país. Desejamos ainda enfatizar a
necessidade de podermos contar com recursos deste novo Convênio ainda em
1973, na categoria de pessoal, diante das próprias limitações inerentes ao
financiamento do BNDE, neste tipo de despesa.544

Ao final do mês de 30 de abril de 1973, já havia sido assinado o primeiro Termo
Aditivo ao Convênio 102/CT, prorrogando o prazo de vigência do mesmo para o dia 31
de agosto daquele ano, conforme publicação no Diário Oficial, em 17 de maio.
Entretanto, outros dois Termos Aditivos ao referido Convênio, ainda seriam necessários
para a manutenção do PPPG/UFBA.545
Dois meses depois do envio deste documento à FINEP, precisamente em 17 de
setembro de 1973, enquanto a Coordenação do PPPG ainda negociava o segundo Termo
de Aditivo para a prorrogação do Convênio nº 102/CT, fora assinado um Contrato de
Colaboração Financeira do FUNTEC nº 224, entre o BNDE e a Universidade Federal da
Bahia:

Para complementar recursos necessários ao desenvolvimento de pesquisas em
Geociências, no período de 3 anos, (...) a ser conduzido em conjunto, pelo
Instituto de Geociências e pelo Instituto de Geofísica (sic!) – Projeto Geofísica
–

Geologia,

cujas

especificações

técnicas

constam

no

Parecer

BNDE/DITEC/FUNTEC nº18/73, o BANCO concede à BENEFICIÁRIA a
colaboração financeira determinada na Cláusula Segunda.
SEGUNDA
A fim de atender as despesas com a realização do programa de que trata a
Cláusula Primeira, colocará o BANCO à disposição da BENEFICIÁRIA, a
título de apoio financeiro não reembolsável, um importância de até Cr$
3.848.440,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e
quarenta cruzeiros) com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – FNDCT, na forma do convênio celebrados em
18/04/72, entre o BANCO e a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP,
544

PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotogramas nº 1371-1372, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
545

PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1496, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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com a interveniência da União Federal, por seu Ministério de Planejamento e
Coordenação Geral (...).546

A assinatura deste Contrato de Colaboração Financeira com o BNDE-FUNTEC
daria um novo ânimo ao PPPG. Neste contexto, o Programa faria, já a partir de 1973,
algumas mudanças em relação a suas linhas de pesquisas, promovendo alterações em
relação ao Projeto inicial, apresentado ao MINIPLAN, em março de 1971,
especialmente no que tange a uma abrangência maior no campo da Geologia e em
relação à chefia de alguns dos grupos de pesquisas.
Conforme o Projeto Geofísica/Geologia apresentado ao BNDE em abril de 1973,
e que seria aprovado como FUNTEC nº 224, em setembro do mesmo ano, conforme
descrito, o Setor I (Geofísica Nuclear), seria composto pelo Projeto de Pesquisa nº 1,
intitulado de “Espectrometria Nuclear Aplicada ao Estudo do Processo de Alteração das
Rochas e a Prospecção Mineral”, sob a responsabilidade do professor Antônio Expedito
Gomes de Azevedo; pelo Projeto de Pesquisa nº 2, sob a chefia do professor Jean-Marie
Flexor, denominado de “Estudo das Condições Ambientais e da Evolução dos Solos na
Região dos ‘Tabuleiros’ do sul do Estado da Bahia” e pelo Projeto de Pesquisa nº 3, sob
a Chefia do então Diretor do Instituto de Física, Humberto Sequeiros Tanure, intitulado
“Estudo da Composição Química e Isotópica das Precipitações Atmosféricas no Estado
da Bahia”.547 Com relação ao Setor II (Geofísica Aplicada), não houve grandes
546

No mesmo dia, em 17 de setembro de 1973, foram assinados dois Contratos de Colaboração
Financeira entre a UFBA e o BNDE-FUNTEC. Um deles é este Contrato a que me refiro, o de nº 224,
que beneficiava o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica, denominado: Projeto Geofísica Geologia, conjuntamente desenvolvido entre o Instituto de Geociência e o Instituto de Física, aqui
salientando a imprecisão da informação contida no documento. O outro Contrato de Colaboração
Financeira FUNTEC nº 225, diz respeito à complementação de recursos necessários ao desenvolvimento
de pesquisas em Física no Instituto de Física. Voltarei a este ponto quando estiver abordando as crises
enfrentadas pelo PPPG/UFBA a partir de 1975, quando os dois Contratos de Colaboração Financeira
firmados entre UFBA e o FUNTEC-BNDE nº 224 e nº 225, foram interrompidos pelo BNDE-FUNTEC,
devido ao fato de terem constatado irregularidades na utilização dos recursos deste Fundo, no que tange
ao abastecimento de veículos, utilizados nas saídas de campo realizadas pelo PPPG/UFBA. É importante
salientar que não disponho de dados documentais referentes a qualquer tipo de irregularidade no
programa de pesquisas em Física realizadas no Instituto de Física. PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680,
Fotograma nº 1285-1291, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de
Janeiro). O valor aproximado em reais a preços de março de 2013, do Contrato de Colaboração
Financeira FUNTEC nº 224, disponibilizado para o PPPG na ocasião é de: R$ 8.362.956,15 (Oito
milhões, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos). Para a
conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o
site: http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 11 de
mar. de 2013.
547
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotogramas nº 1737-1776, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Dentre os documentos consultados nos Arquivos
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alterações, permanecendo o Coordenador Geral do Programa, Carlos Alberto Dias, na
condução dos Programas de Pesquisas números: 4,5 e 6, respectivamente: “Exploração
Geofísica de Cobre no Estado da Bahia”, “Instrumentação Geofísica” e “Geofísica de
Água Subterrânea no Estado da Bahia”. 548
No tocante ao Setor III (Geologia), a linha de pesquisa inicial no campo da
“Geofísica do Fundo do Mar da Baía de Todos os Santos”, sob a chefia da professora
Yeda de Andrade Ferreira, passou a ser denominada Programa de Pesquisa nº 7:
“Geologia e Geofísica Marinha da Bahia de Todos os Santos e da Plataforma
Continental do Estado da Bahia”, além disso, este Setor ainda ganharia o Programa de
Pesquisa nº 8, em: “Geologia Econômica e Hidrogeologia da parte central da Chapada
Diamantina – Bahia”, também sob a Chefia da mesma professora e, por fim, o Programa
nº 9, sobre: “Chumbo – Zinco no Bambuí”, sob a responsabilidade do professor Aroldo
Missi. Dessa forma, os oito projetos aprovados inicialmente dariam lugar a nove
programas de pesquisas.549
Alguns dias após a assinatura do Contrato de Colaboração Financeira FUNTEC
nº 224, o Vice-Presidente da FINEP, Alexandre Henriques Leal Filho, enviou em 24 de
setembro de 1973, uma correspondência endereçada à Comissão Executiva do Convênio
MINIPLAN/UFBA – Projeto Geofísica, onde se providenciava o novo Termo Aditivo.
Conforme o documento emitido pela FINEP, C.DEJ/201/73:

Em aditamento à nossa carta GCT/046/73, de 19 de setembro de 1973, estamos
anexando à presente, o texto do Termo Aditivo ao Convênio firmado em 19 de
março de 1971, entre o Ministério do Planejamento e a Universidade Federal da
da FINEP, este é um dos raros relatórios completos escritos por Humberto Tanure e uma das poucas
peças documentais a descrever a experiência do Grupo de Pesquisas em Aerossóis. O artigo intitulado: “A
Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil): notas históricas sobre um projeto interrompido”
escrito por Aurino Ribeiro Filho, por sua vez, é o único a tratar do tema. Cormo já descrevemos, com
base neste autor, este último Projeto de Pesquisa fora criado pelo professor Humberto Tanure e apesar da
relevância deste campo de pesquisa em Aerossóis e das publicações e resultados alcançados pelo grupo,
tais como as dissertações defendidas dentro desta linha de pesquisa, os atritos entre o referido Chefe de
Pesquisas e o Coordenador Geral do PPPG, Carlos Alberto Dias, geraram desgastes e, de certa forma, o
esvaziamento dos trabalhos em Aerossóis, conforme salienta Aurino Ribeiro Filho, um dos pesquisadores
que compunham esta linha de pesquisa e que se tornaria Mestre em Geofísica Nuclear pelo
(PPPG/UFBA). Ver, Aurino RIBEIRO FILHO, A Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil):
notas históricas sobre um projeto interrompido, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, nº 2, jul/dez de
2007, p. 122-133.
548
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotogramas nº 1777-1819, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Bahia, disciplinando a entrega de recursos do FNDCT para o Programa de
Pesquisas a cargo dos Institutos de Física e de Geociências dessa Universidade.
Tal instrumento foi elaborado visando a uma nova prorrogação do prazo de
utilização dos recursos. Solicitamos a Vv. Sas. encaminhá-lo à apreciação do
Reitor que se concordar com os seus termos poderá firmá-lo, devolvendo-o em
seguida a esta Empresa para as demais providências. 550

Dois meses após, em 13 de novembro de 1973, o Reitor Lafayete de Azevedo
Pondé escreveria a José Pelúcio, encaminhando o referido termo. Conforme o Ofício nº
5719 da Reitoria:

Estamos encaminhando a V.Sa. para assinatura duas vias do Termo
Aditivo ao Convênio firmado em 19 de março de 1971, entre o
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, e esta Universidade,
com a interveniência dessa entidade financiadora. 551

Dessa forma, o segundo Termo Aditivo viria de fato a ser assinado, em 19 de
novembro daquele ano, prorrogando novamente a utilização dos recursos concedidos ao
PPPG/UFBA em 1971, para 31 de janeiro de 1974. O Convênio 102/CT, firmado entre
a UFBA e o MINIPLAN/FINEP, viria a se findar, definitivamente, a partir do terceiro e
último Termo Aditivo, assinado em 29 de abril de 1974, onde os recursos restantes do
FNDCT seriam prorrogados, mais uma vez, para o dia 21 de setembro daquele ano. Já
em agosto, um novo Convênio entre a FINEP e o PPPG seria firmado, dando
continuidade aos vultuosos recursos despendidos pelo Governo Federal, através do
FNDCT, no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade
Federal da Bahia.552
549

PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotogramas nº 1830-1874, Financiadora de
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
550
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1378, Financiadora de Estudos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
551
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma nº 2175, Financiadora de Estudos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
552
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1496, Financiadora de Estudos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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O prestígio e a respeitabilidade que o PPPG já havia adquirido dariam o impulso
necessário à manutenção do apoio por parte da FINEP e à assinatura do novo convênio.
Segundo o Parecer emitido por Eduardo Rappel, Assessor da Presidência da FINEP, em
5 de fevereiro de 1974, ao Coordenador do GCT, o Convênio nº 220/CT apresentado
pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da UFBA:

Trata-se, na realidade, de uma continuação do Convênio MINIPLAN/UFBA, de
código 102/CT, iniciado em 1971 e com término previsto para o final de 1973,
no valor de Cr$ 5.111.500,00. (...)
Todas as informações que possuímos a respeito do Programa de Pesquisas e Pós
Graduação em Geofísica da UFBa, sejam aquelas fornecidas pela Coordenação
do Programa (relatórios técnicos, tese, etc.), sejam aquelas obtidas durante a
visita à UFBa, sejam aquelas prestadas por terceiros (Dr. Forman/CNPq, Dr. J.
Seixas Lourenço/U. F. Pará), são favoráveis à continuação do apoio financeiro
pelo FNDCT, tendo em vista tratar-se de um dos mais sérios e meritórios
programas de pesquisa em geofísica do país, quer pelo seu alto nível científico e
técnico, quer pela dedicação da equipe. Por outro lado, a experiência que a
FINEP teve, durante os últimos 3 anos, com o apoio prestado ao referido projeto
(102/CT) indica claramente os bons resultados obtidos pelo Programa. 553

Alguns meses após este Parecer, em 6 de agosto de 1974, foi assinado o segundo
Convênio nº 220/CT entre a FINEP e o PPPG/UFBA, conforme a Exposição de
Motivos nº 115-B, de 6 de junho e publicada no Diário Oficial do dia 14 de junho do
mesmo ano, no valor de Cr$ 2.172.000,00 (dois milhões, cento e setenta e dois mil
cruzeiros), que deveria cobrir o período de maio de 1974 a abril de 1975, ou seja, uma
considerável quantia para a época, para ser gasta em pesquisas em pouco menos de um
ano.554
553

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1272-1273, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
554
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1496, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de março de 2013,
do Convênio nº 220/CT, assinado entre o PPPG/UFBA e a FINEP é de: R$ 3.908.216,56 (Três milhões,
novecentos e oito mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos). Para a conversão
aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 11 de mar. de
2013.
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O Relatório Anual de 1974 dá uma boa dimensão de como foram desenvolvidas
as pesquisas do PPPG/UFBA, durante a vigência do segundo Convênio 220/CT feito
com a FINEP. A Comissão Executiva na ocasião, responsável pela implantação,
planejamento e execução do Convênio, ainda apresentava a mesma composição do
Convênio nº 102/CT. Era formada pelo Coordenador Geral, Carlos Alberto Dias, Yeda
de Andrade Ferreira e Antônio Expedito Gomes de Azevedo. A chefia dos Grupos de
pesquisas, assim como o número de pesquisadores aumentaram em relação ao convênio
anterior.
O Setor I de Geofísica Nuclear, coordenado por Roberto Max de Argollo, era
integrado pelos seguintes pesquisadores ou líderes científicos dos grupos/linhas de
pesquisas: Jean-Marie Flexor (Geocronologia Nuclear), Roberto Max de Argollo
(Espectrometria Nuclear) e Antonio Expedido Gomes de Azevedo (Espectrometria de
Massa); o Setor II de Geofísica Aplicada, coordenado por Carlos Alberto Dias,
constituía-se dos seguintes chefes de pesquisas e respectivos grupos: o próprio Carlos
Alberto Dias (Exploração Mineral), Ronald D. Barker (Águas Subterrâneas) e Carlos
Alberto Dias (Instrumentação) e o Setor III de Geologia, sob a coordenação da
professora Yeda de Andrade Ferreira e seus respectivos chefes de grupos pesquisas:
Ashok K. Kalra (Geofísica Marinha), Enrico di Napoli (Geologia Marinha) e Aroldo
Misi (Depósitos Minerais).555
555

PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1983, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O corpo científico do Programa, à época, era composto
pelos seguintes pesquisadores: Ashok K. Kalra (PhD), Carlos A. Dias (PhD), David L. Thurber (PhD),
Enrico di Napoli (PhD), George J. Palacky (PhD), Janardan G. Negi (PhD), Jean-Marie Flexor (PhD),
Lloyd P. Geldart (PhD), Ronald D. Barker (PhD), Zbigniew Baran (Dr), Abílio Carlos da Silva Pinto
Bittencourt (M), Aroldo Misi (B.Sc.), Antonio Expedido Gomes de Azevedo (B.Sc), Aarne I. Munne
(M.Sc.), Humberto Siqueiros R. Tanure (B.Sc.), Ilson G. Carvalho (M), Paulo H. Costa (M.Sc.), Roberto
Max de Argollo (M.Sc) e Yeda de Andrade Ferreira (B.Sc.). Dentre os Professores Visitantes que
ministraram cursos no PPPG em 1974 estavam: C. Lomnitz, do Instituto de Geofísica da Universidad
Nacional Autonoma de México, que ofereceu o curso de “Placas Tectônicas e Terremotos”; J. Verhoogen,
da Universidade da Califórnia Berkeley, Califórnia USA, com o curso sobre “Fontes de energia
responsável pelo campo magnético da terra”; M. Bernard, do Instituto de Geociências da USP, que
prestara, na ocasião, uma consultoria para melhoramento do método de separação do Urânio, Tório em
conchas para medidas de Espectrometria Alfa; P. M. Barreto, do Instituto Astronômico e Geofísico da
USP, prestando consultoria para problemas das aplicações da espectrometria gama ao estudo dos
elementos radioativos no solo da Fz. Bela Vista, Bahia e S. H. Ward, da Universidade de Utah, Salt Lake
City USA, que ofereceu o curso sobre “O método eletromagnético de exploração geofísica”. Para a
relação de pesquisadores que compunham o Corpo Científico do PPPG/UFBA, bem como para os
Professores Visitantes que interagiram com este Programa em 1974, ver PROCESSO nº 220/CT, Filme nº
1947, Fotogramas nº 1986 e 1988, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP,
Rio de Janeiro). (O grifo é meu). Na ocasião, o professor Aroldo Misi já era Mestre desde 1967, em
Giséments Minéraux, Université Paris-Sorbonne, PARIS 4, França, cujo título da tese defendida foi:
Repartition des Concentrations du Cuivre en Afrique, Eurasie et Australie e não Bacharel em Ciências,
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No que tange a estes dois últimos Grupos de Pesquisas, o Programa adquiriu,
com saldos restantes do Convênio 102/CT, um barco de pesquisas batizado de
“Caruana”. A Comissão Executiva do Convênio enviou Ofício nº 15/74 – PGF ao
Coordenador do Grupo de Ciência e Tecnologia da FINEP, Paiva Rio, em 14 de janeiro
de 1974, onde apresentava a: “Documentação completa sobre a aquisição de um barco
científico, adquirido com recursos do mencionado Convênio, e destinado às pesquisas
marinhas de geologia e geofísica, programadas pelo Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica da UFBahia”.556 (sic!)
Dessa forma, o Programa abria mais uma frente para os estudos geológicos e
geofísicos regionais. Conforme o “Relatório Anual” de 1974, os três setores
PPPG/UFBA tinham como principais objetivos os seguintes objetos de estudo:

Geofísica Nuclear: estudo das alterações das rochas por intemperismo; estudo
da origem e formação das precipitações atmosféricas; estudo da evolução dos
solos tropicais.
Geologia Aplicada: exploração geofísica de cobre/níquel e estudo das
características geológicas ambientais; desenvolvimento de instrumentação;
estudo das propriedades físicas das rochas; geofísica marinha; teoria dos
métodos geofísicos; fluxo térmico terrestre.
Geologia: geologia marinha de baías e da plataforma continental do Estado da
Bahia; geologia econômica dos depósitos de Pb/Zn no Bambuí.557

Ainda segundo o “Relatório Anual”, naquele ano, 37 alunos se matricularam no
Programa, sendo 10 deles para o curso de Doutorado. Três alunos do Programa
concluíram o Mestrado em 1974 (Geofísica/UFBA), são eles: Pedro T. Barreto, com a
conforme a sigla apresentada no documento encontrado na FINEP. Entrevista com Aroldo Misi, realizada
por José Eduardo F. Clemente, Salvador, 01 de abril de 2008.
556
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1396, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O barco científico Caruana tinha as seguintes dimensões e
características, conforme a legenda de uma foto do barco, contida no Relatório Anual – 1974, do PPPG:
“Barco ‘Caruana’ para pesquisa de Geologia e Geofísica Marinha, características: 15 m de comprimento,
4,50 m de largura, 50 t de tonelagem bruta, calado Max. 1,40, motor propulsor 150 HP, velocidade de
cruzeiro 10 KT, automática 10 dias, acomodação para 10 pessoas”. Para a descrição do barco ver,
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 2004, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
557
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1989, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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tese sobre “Utilização de Métodos Nucleares Geofísicos no Estudo dos Jazimentos de
Apatita de Gavião e Ouro da Serra de Jacobina – Bahia”; Raymundo W. S. Silva, com o
trabalho sobre “ Métodos Integrados de Prospecção Geofísica na área da Fazenda Poço
da Vaca - Bahia” e Manoel M. F. D´Aguiar Neto, cujo tema de tese foi: “Estudo de
Efeitos em Quartzo Enfumaçados da Bahia por Difração de Raios X”. Além disso,
alguns trabalhos importantes foram apresentados em Congressos Nacionais e
internacionais, bem com foram feitas várias publicações durante o ano de 1974.558
Desde a sua fundação até a assinatura do novo Convênio nº 220/CT com a
FINEP, em 6 de agosto de 1974, no valor de Cr$ 2.172.000,00 (Dois milhões, cento e
setenta e dois mil cruzeiros), o PPPG/UFBA receberia o apoio de diversas fontes
financiadoras, o que representaria também percentuais variados de investimentos de
cada uma delas. Durante o contexto em que se convencionou denominar de “Milagre
Econômico”, entre 1969 e 1974, os investimentos, percentualmente, se deram da
seguinte forma: a UFBA investiu 26,5%, o MINIPLAN/FINEP somou 24,1%, o BNDE
558

PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotogramas nº 1999-2000, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Dentre as participações em Congressos,
destacam-se: Alliata, Enrico di Napoli, A Sedimentação na Baía de Todos os Santos. Apresentado no
XVIII Congresso Brasileiro de Geologia – Porto Alegre, RS, 1974; BARRERA, Daniel S., Paulo F. S.
Lobo, Luiz F. da Silva e Jean M. Flexor, Uma abordagem isotópica da dinâmica do carbono nos solos do
Tabuleiro do Sul da Bahia. Apresentado na XXVI Reunião da SBPC, Recife – PE, 1974; campos, Hélio
S., Estudo da origem do cimento das rochas de praia de Salvador. Apresentado na XXVI Reunião da
SBPC, Recife PE, 1974; CARVALHO, Humberto da S., Fluxos térmicos em Poços Petrolíferos do
Recôncavo Baiano. Apresentado na I – Reunião Latino-Americana de Geofísica, Salvador - BA, 1974;
DIAS, Carlos A., Exploração Geofísica de Cobre no Estado da Bahia. Apresentado na I – Reunião
Latino-Americana de Geofísica, Salvador - BA, 1974; LIMA, Olivar, A. L., Estudo Científico para
Armazenamento Subterrâneo de Água. Apresentado na I – Reunião Latino-Americana de Geofísica,
Salvador - BA, 1974; LOBO, Pulo F. S. e Jean M. Flexor, Estudo do comportamento dinâmico do
carbono dos solos de Tabuleiro do Sul da Bahia. Apresentado na I – Reunião Latino-Americana de
Geofísica, Salvador - BA, 1974; PINA, Luiz C. e Robert E. Sweeney, Estudo da Razão isotópica de
Carbono e Oxigênio na Bahia de Todos os Santos. Apresentado na XXVI Reunião da SBPC, Recife – PE;
QUEIROZ, Francisco C. P., Daniel S. Barrera e Jean M. Flexor, Distribuição da radioatividade natural no
perfil de um podzol no Recôncavo Baiano. Apresentado na XXVI Reunião da SBPC, Recife – PE;
TANURE, Humbert S. R. e Antonio E. G. de Azevedo, Composição química e isotópica de águas de
precipitação no Estado da Bahia. Apresentado na I – Reunião Latino-Americana de Geofísica, Salvador BA, 1974. No que tange às publicações, o Relatório Anual de 1974 aponta os seguintes trabalhos:
BITTENCOURT, Abílio C. S. P., Geologia da Ponta da Pedra Furada, Revista Estudos Sedimentológicos,
2, 1974; BITTENCOURT, Abílio C. S. P., Arno Brichta, Enrico di Napoli, A sedimentação na Baía de
Aratu – BA, Revista Brasileira de Geociências, v. 4, 1, 1974; BITTENCOURT, Abílio C. S. P., A
Sedimentologia na Costa Atlântica de Salvador. Aceito para publicação pela Revista Brasileira de
Geociências, 1974; LOBO, Paulo F. S., Jean Marie Flexor, Jean L. Rapaire, G. Sieffermann, Essai de
Determination du temps de residence desfraccions de deux sols fenalitiques par utilisation du radiocarbon
naturel et termonucleaire. Cah ORSTOM, Serie Pedol., XII, 115 – 123, 1974; SAMPAIO, Edson S.,
Electrical Sounding of a Half-Space whose Resistivity or its Invarse Function varies Linearly with Depth.
Aceito para publicação pela Revista de Geophysical Prospecting, v. 23, 1974; SIGHINOLFI, G. P. e
Tereza Sakai, Uranium ande Thorium in potash rich rhyolites from Western Bahia (Brasil). Aceito para
publicação pela Revista Chemical Geology, 1974. Para os dados sobre a participação em congressos e
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20%, a CAPES 6,9%, o CNPq 5,9%, UNESCO 4,7%, SUDENE 3,5%, DAU (MEC)
2,6%, outros 5,8%.559
Se tomarmos com referência o ano de 1970, quando já havia se efetivado o
FNDCT e o ano de 1974, quando então o PPPG assinaria o seu segundo Convênio nº
220/CT, recebendo investimentos provenientes deste Fundo por intermédio de sua
Secretaria Executiva, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), podemos notar que
os dados descritos em relação ao MINIPLAN/FINEP, cujo percentual de investimento
foi de 24,1% e ao BNDE que representou 20%, somados, chegam à quantia de 44,1%,
ou seja, quase a metade dos recursos do Programa durante este contexto, foram, por sua
vez, provenientes do FNDCT.
Desta forma, observando-se as principais fontes financiadoras, segundo uma
tabela intitulada: “Recursos Obtidos pelo Projeto de Geofísica – UFBA, Período de
1970/1974”, o PPPG obteve os seguintes apoios: do FNDCT, entre 1970 e 1972, a
quantia de Cr$ 5.111.500,00 (cinco milhões, cento e onze mil e quinhentos cruzeiros),
proveniente do Convênio nº 102/CT; entre 1973 e 1974, o Programa recebeu a quantia
de Cr$ 2.509.200,00 (dois milhões, quinhentos e nove mil e duzentos cruzeiros), um
pouco mais do que o descrito anteriormente, somando o valor de Cr$ 7.620.700,00 (sete
milhões, seiscentos e vinte mil e setecentos cruzeiros), equivalendo a um percentual de
50,9% dos investimentos recebidos entre 1970 e 1974.560
O restante dos valores dos financiamentos recebidos pelo PPPG, durante o
mesmo período, segundo o mesmo documento, viriam da UNESCO, que entre 1970 e
1974 investiu Cr$ 1.783,500,00 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil e quinhentos
cruzeiros), o que representou 11,9% dos investimentos recebidos pelo Programa; do
BNDE que investiu, entre 1970 e 1974, a quantia de Cr$ 4.104.500,00 (quatro milhões,
publicações, ver PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotogramas nº 2017--2019, Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
559
PROCESSO nº 102/CT, Filme nº 2354, Fotograma nº 2277-2278, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Os dados apresentados estão expressos em percentuais no
Fotograma nº 2278, conforme descrito e dizem respeito a um gráfico intitulado: “Evolução dos recursos
concedidos ao Programa por Órgão Financiador”. O documento não especifica quais seriam os órgãos
financiadores denominados de “Outros”.
560
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1390, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril de 2013,
dos investimentos recebidos pelo PPPG/UFBA, por parte do FNDCT entre 1970 e 1974, é de: R$
12.444.206,64 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e seis reais e sessenta e
quatro centavos). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o
salário
mínimo,
ver
o
site:
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cento e quatro mil e quinhentos cruzeiros), o que equivaleu a 27,4% dos investimentos
e, por fim, da UFBA, que investiu no mesmo período, cerca de Cr$ 1.460.400,00 (um
milhão, quatrocentos e sessenta mil e quatrocentos cruzeiros), representando 9,8% dos
investimentos recebidos pelo PPPG.561
Durante este contexto, especialmente a partir do biênio 1973/1974, o Governo
Federal implantava o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(PBDCT), conforme o pronunciamento de José Pelúcio Ferreira na Câmara dos
Deputados em Brasília, em agosto de 1973, após traçar um panorama das políticas
científicas desenvolvidas até aquela data, ressalta que:

Finalmente em 1973, coroando esse processo histórico aqui esboçado, aprovouse o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o biênio
1973/1974. (...)
Esse é um plano não apenas de pesquisas científicas e tecnológicas, mas
também de desenvolvimento científico e tecnológico. Inclui certas atividades
que, mais rigidamente não se qualificariam como pesquisa científica aplicada,
mas que se revestem de importância extraordinária no processo de
desenvolvimento científico e tecnológico. 562

Dessa forma, o PPPG afirmava-se na condição de Centro de Excelência em
ensino e pesquisa no campo da Geofísica e se desenvolvia ancorado nos planos
estratégicos do governo para o desenvolvimento científico e tecnológico e,
consequentemente, para o desenvolvimento nacional. A propósito, uma sequência de
Decretos e Planos selariam uma trajetória de planejamento sistematizado, constante e
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de abr. de
2013.
561
PROCESSO nº 220/CT, Filme nº 1947, Fotograma nº 1390, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril de 2013,
dos investimentos recebidos pelo PPPG/UFBA, por parte da UNESCO entre 1970 e 1974, é de: R$
2.912.362,71 (Dois milhões, novecentos e doze mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um
centavos) , por parte do BNDE foi de: R$ 6.702.434,97 (Seis milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos
e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) e por parte da UFBA o valor é de: R$ 2.384.757,22 (Dois
milhões, trezentos e oitenta e quatro centavos, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos).
Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo,
ver o site: http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02
de abr. de 2013.
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simultâneo para a ciência, tecnologia e da educação superior no país. Um dos passos
nesse sentido foi, justamente, este primeiro PBDCT, já em vigor desde 25 de julho,
quando anunciado por José Pelúcio, em agosto de 1973, na Câmara dos Deputados, em
Brasília.563
Ainda sobre a vigência do I PBDCT, assume a Presidência da República em 15
de março de 1974, o General Ernesto Geisel, militar ligado à Escola Superior de Guerra
e adepto de um projeto de abertura política. Se do ponto de vista político o grupo de
militares ligados à Geisel desejava abrandar a repressão a seus opositores, do ponto de
vista da política científica desenvolvida até aquele momento, a meta era dar
continuidade ao processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Conforme o
Centro de Pesquisas e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC):

Geisel definiu de forma mais clara seu projeto político como de “distensão
lenta, gradual e segura”. Traduzindo o tradicional binômio “desenvolvimento e
segurança” formulado pela ESG, esse projeto defendia “o máximo de
desenvolvimento possível com o mínimo de segurança indispensável”. Ao
aplicá-lo, Geisel iria continuar uma política de abertura com frequentes
reafirmações de sua autoridade e seu controle sobre o processo em curso. 564

Desta forma, no que tange ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, como
medidas para se alcançar “o máximo de desenvolvimento possível”, o Governo Geisel
não hesitou, dando sequência aos planejamentos anteriores. Antes mesmo que o I
PBDCT chegasse ao fim, o II Plano Básico de Desenvolvimento que seria executado
entre 1975 e 1979, já tinha projetado como uma de suas principais prioridades, a
implementação para o mesmo período do II e III Plano Básico de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico. No início do ano seguinte, em janeiro de 1975, o Governo
institui, através do Decreto nº 225/75, o Sistema Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnologia (SNDCT) e, durante este mesmo ano, no dia 30 de julho,
562

BRASIL: Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, José Pelúcio Ferreira, Ciência e
Sociedade: temas e debates, Rio de Janeiro: CBPF, v. II, nº 6, p. 1-33, ago. 1973.
563
No decorrer do Capítulo 2, eu abordei o processo de planejamento em ciência, tecnologia e educação
superior executado ao longo do Regime Militar. Cf. Capítulo 2.
564

Ver site: http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/BuscaConsultar.aspx, Acesso em 19 de mar. de 1973.
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estruturou o Sistema Nacional de Pós-Graduação, através do Plano Nacional de PósGraduação.565
Durante este contexto, à partir da segunda metade da década de 1970, o
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia
passaria por período de renovadas crises que, em certa medida, causariam alguns
transtornos ao Programa. Alguns desses episódios de mais, outros de menos intensidade
e com variados impactos nas pesquisas. Tratam-se de crises internas que, diga-se de
passagem, não foram suficientes para desestruturar o Programa, que já ao final da
década, viria a superá-las.
Entre 1975 e 1979, esteve à frente da Reitoria o médico e professor Augusto da
Silveira Mascarenhas. Nascido na região do Recôncavo Baiano, Augusto Mascarenhas
formou-se em Medicina em 1939 e dez anos depois seria aprovado em concurso para
Professor Catedrático de Propedêutica Medica da UFBA, assumindo a Reitoria em
1975. Ele acabaria se envolvendo e, consequentemente, envolvendo a administração
superior da Universidade Federal da Bahia em uma série de conflitos internos durante o
seu Reitorado, o que lhe renderia o papel de protagonista em algumas dessas crises
pelas quais passaria o PPPG, fora os casos de que tenho conhecimento, ou seja, as
perseguições políticas desencadeadas no Instituto de Física da UFBA durante o período
que, deliberadamente, não tratarei aqui, pois fogem ao escopo desta tese.566
No entanto, uma das primeiras crises institucionais do PPPG/UFBA, Augusto
Mascarenhas já era Reitor, mas não teve nenhum envolvimento com a mesma. Naquela
ocasião, durante o ano de 1975, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Técnico565

Cf. Capítulo 2.
A título de menção apenas, eu citaria de forma panorâmica, pelo menos dois casos que pude constatar
ao longo das pesquisas que realizei durante a elaboração de minha dissertação de mestrado e que seriam
também descritas em artigo publicado pela Revista da SBHC, em 2006. Trata-se dos casos do professor
Paulo Miranda do Instituto de Física, demitido da UFBA em 1977, também à época, aluno de Doutorado
do PPPG/UFBA. Na ocasião fora demitido por influência e pressão da Assessoria Especial de Segurança
e Informação AESI/UFBA, instalada no Gabinete da Reitoria durante a década de 1970 e o caso do
professor Roberto Max de Argollo que ao sair da prisão em abril de 1977, só foi readmitido no Instituto
de Física, graças à intervenção do então Diretor, Humberto Tanure. Segundo Roberto Argollo, o Reitor
Augusto Mascarenhas, naquela ocasião, tentou demiti-lo e só não o fez devido a um parecer do
procurador da UFBA, que o instruiu a aguardar a o julgamento do recurso que fora impetrado junto ao
Supremo Tribunal Militar. Ver, do autor desta tese, Perseguições, espionagem e resistência: o Instituto de
Física da Universidade Federal da Bahia durante a ditadura militar (1964 a 1979). Revista da SBHC, v. 4,
nº 2, dez. de 2006. Para a referida dissertação de mestrado acerca das relações entre ciência e política,
durante a Ditadura Militar, cujo foco foi o caso da comunidade brasileira de físicos, ainda que seja uma
visão panorâmica, ver, do autor desta tese, Ciência e Política Durante a Ditadura Militar: o caso da
comunidade brasileira de físicos (1964 – 1979), p. 135-140, (2005). Disponível no site:
http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/textos.php, Acesso em 20 de mar. de 2013.
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Científico (FUNTEC-BNDE) estava se extinguindo e só finalizaria alguns projetos já
contratados e previstos para se encerrarem no decorrer daquele ano.567 O Contrato de
Colaboração Financeira firmado entre a UFBA e o BNDE, denominado FUNTEC nº
224, assinado em 17 de setembro de 1973, e que venceria no ano de 1975, estava nesta
condição. Além do FUNTEC nº 224, já em fase de encerramento, o PPPG/UFBA ainda
estava amparado pelo Convênio 220/CT, que estaria vigente até abril de 1975. Dois
financiamentos simultâneos, de duas fontes diferentes, a saber: a FINEP e o
FUNTEC/BNDE, que teriam o encaminhamentos e resultados diferentes. Vejamos no
que consistiram essas particularidades e as crises ou dificuldades aos quais estão
relacionados.
Como o Convênio 220/CT com a FINEP, também já estava em vias de se
encerrar e, por esta razão, o Coordenador do PPPG, Carlos Alberto Dias, encaminha à
FINEP, no dia 1º de agosto de 1975, novas solicitações de apoio, através do Ofício nº
432/75, que a partir de então, também deveria ser apreciado pela Presidência do CNPq,
pois desde a implantação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, em 15 de janeiro de 1975, a ciência, a pós graduação e a tecnologia
passaram a ser organizadas em forma de sistema, o que equivale dizer, de maneira
integrada e cada vez mais articulada entre as agências de fomento à pesquisa. O Ofício
endereçado por Carlos Dias a José Pelúcio, solicitava o apoio da FINEP para: “(...) o
PROJETO GEOFÍSICA/GEOLOGIA, que consiste de pesquisas voltadas para a
solução de problemas de solo, sub-solo e atmosfera de parte do território brasileiro”.568
567

Amílcar Figueira FERRARI, José Pelúcio Ferreira e a pós-graduação no Brasil, p. 61.
A nova solicitação de apoio feita por Carlos Dias à FINEP, no dia 1 de agosto de 1975, diz respeito à
continuidade do Convênio 220/CT e aos recursos do FNDCT dele decorrentes, destinados ao
PPPG/UFBA. A nova solicitação, daria origem ao terceiro convênio com a FINEP, trata-se do Convênio
303/CT, que fora aprovado em novembro de 1975 pela FINEP e efetivamente assinado no dia 1º de
janeiro de 1976. Para a solicitação de Carlos Dias, através do Ofício nº 432/75 endereçado à FINEP e
para a assinatura do Convênio nº 303/CT, entre a FINEP e o PPPG/UFBA, ver PROCESSO nº 303/CT,
Filme nº 201, Fotogramas nº 1410 e 1451, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da
FINEP, Rio de Janeiro). Conforme o Artigo 4º do Decreto nº 75.225, de 15 de janeiro de 1975: “A
atuação integrada do SNDCT será objeto de um instrumento de previsão orientação e coordenação - o
Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (...)”, além disso, como expressa em seu
Artigo 5º: “A proposta do PBDCT terá sua elaboração coordenada pela SEPLAN, com o auxílio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e será submetida à aprovação
do Presidente da República”. Apesar do acompanhamento direto do CNPq ao PBDCT, a FINEP ainda
permanecia na condução do sistema, pois em seu Artigo 7º o Decreto previa que: “ A execução do
PBDCT terá como principal instrumento financeiro os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT), instituído pelo Decreto-lei nº 179, de 31 de julho de 1969”, ver
DECRETO nº 75.225, de 15 de janeiro de 1975, Diário Oficial da União, Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75225-15-janeiro-1975-423795publicacaooriginal-1-pe.html, Acesso em 21 de fev. de 2013.
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Seguindo aos novos trâmites, o Presidente do CNPq, José Dion de Melo Teles,
em 15 de agosto de 1975, enviou uma correspondência ao Presidente da FINEP, José
Pelúcio Ferreira, onde faria a seguinte comunicação:

Tendo em vista o deliberado na Reunião de Diretoria do CNPq de 11.08 último,
tenho o prazer de enviar a V.Sa. a solicitação (...) encaminhada pelo Prof.
Carlos Alberto Dias, para análise e possível concessão de financiamento, por
parte da FINEP.
Trata-se de um pedido de financiamento no valor de Cr$ 1.440.000,00 (hum
milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), para cobrir um período
de 3 meses (setembro a novembro de 1975), e de financiar um projeto de longo
prazo para a continuação do desenvolvimento do setor de Geofísica da
Universidade Federal da Bahia, com orçamento solicitado no valor de Cr$
41.420.000,00 (quarenta e um milhões e quatrocentos e vinte mil cruzeiros).
Por oportuno, observo que esta proposição deverá guardar coerência com o
esforço global em Geociências, previsto no CNPq, razão pela qual é minha
opinião que, além da análise científica específica, deve ser ponderada, para
aprovação, a consideração acima exposta. Para tal fim, coloco os recursos da
assessoria do CNPq à disposição da FINEP. 569

As novas diretrizes para o financiamento científico e tecnológico, previstas a
partir da estruturação do SNDCT e do PBDCT causariam, ao meu ver, alguns choques
de atribuições entre o CNPq e a FINEP, pelo menos em um caso específico ocorrido
com o PPPG/UFBA. Trate-se do Parecer elaborado pelo Assessor do CNPq, o Geólogo
e professor da USP, Umberto Giuseppe Cordani, sobre as atividades científicas do
Programa. Vejamos como se deram estes atritos de atribuições.
569

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotograma nº 1222, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril de 2013,
da solicitação feita à FINEP por Carlos Dias, para cobrir o período de 3 meses (setembro a novembro de
1975), é de: R$ 1.832.432,43 (Um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais
e quarenta e três centavos) e a solicitação para financiar um projeto a longo prazo, já vislumbrando um
novo Convênio é de: R$ 52.707.882.88 (Cinquenta e dois milhões, setecentos e sete mil, oitocentos e
oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para
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2013.
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Em 28 de novembro, o Presidente do CNPq, José Dion, remetia uma nova
correspondência a José Pelúcio Ferreira, desta vez já encaminhando o “Parecer
Analítico sobre o Projeto Geofísica/Geologia UFBa apresentado ao CNPq/FINEP”,570
elaborado por Umberto Cordani. Neste Parecer, de vinte e duas páginas, o professor
Cordani tece duras críticas ao PPPG/UFBA e sugere recomendações pouco plausíveis
de serem executadas e que, na sua grande maioria, a FINEP não acatou. Vejamos
porquê.
Logo no início do seu relatório, Cordani daria o tom do seu conteúdo. Segundo o
documento:

O projeto Geofísica/Geologia da UFBa, encaminhado pelo Professor
Carlos A. Dias (Proc. 7988/75) apresenta-se complexo, exigindo estudo
demorado e cuidadoso. Devido ao vulto do empreendimento, sendo
solicitada a quantia de Cr$ 71.668,00, pelo prazo de 5 anos,
consideramos essencial uma análise de mérito, que inclua uma avaliação
do potencial científico da instituição, e uma apreciação sobre a
exequibilidade das linhas de pesquisa propostas. (sic!)
De um modo geral, nos relatórios emanados do programa é incluída uma
avaliação do desempenho do programa, em geral entusiástica sobre os
seus resultados, altamente lisonjeira quanto ao papel e à importância do
núcleo da UFBa nas geociências no país, e altamente otimista quanto à
projeção e às perspectivas futuras do programa. Achamos que julgamento
de tal natureza, feito pelos interessados, tende sempre a evidenciar os
aspectos positivos e otimistas, que nem sempre correspondem à
realidade. Nesta oportunidade, nos propomos a realizar um exame crítico,
redimensionando os dados apresentados, da maneira mais realística
possível.571
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PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotograma nº 1223, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
571
PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1225-1226, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). (O gripo é meu). O valor expresso no
documento, não condiz com o valor solicitado pelo Programa.
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O Prof. Cordani segue a seu parecer ressaltando os vultuosos investimentos
recebidos pelo programa em relação à área das geociências no país. No item relativo à
“Avaliação da Produção Científica do Programa”, ele salienta que:
Desde seu início, em 1969, o núcleo de pesquisas geofísicas da UFBA vem
angariando recursos maciços, num total avaliado em 5,5 milhões de dólares, três
quartas partes das quais de entidades federais, externas à UFBA. (...) Isso
demonstra o continuado interesse das entidades nacionais em estimular o
desenvolvimento das pesquisas em geofísica da UFBA. A pós-graduação em
geofísica foi instituída por aquela Universidade em 1972, e no mesmo ano o
CNPq o reconheceu como Centro de Excelência, a nível de Mestrado e
Doutorado, com o fim de implantá-lo definitivamente e estimular-lhe o alcance
e a maturidade científica.572 (sic!)

Assinala ainda, no final de seu Parecer, que o Programa encontrava-se em
condições especiais em relação ao contexto das geociências no país. Umberto Cordani
prossegue apontando várias imprecisões e problemas nos subprojetos, recomendando
substanciais reformulações e readequações. Faz duras críticas ao que ele denominou de
“improdutividade científica” do corpo de pesquisadores nacionais e Professores
Visitantes estrangeiros, bem como critica, de forma até agressiva, o nível das teses de
Mestrado produzidas no Programa. Segundo ele, o resultado do que ele denominou de
“baixa produtividade”, se devia a dois fatores, em suas palavras:

Consideramos altamente criticável a baixa produtividade global do programa, e
podemos atribuir este fato a dois fatores: 1) falta de maturidade científica dos
pesquisadores nacionais, em geral com títulos de Dr. ou Ms. obtidos
recentemente e sem experiência própria de pesquisa, e 2) seleção inadequada de
pesquisadores visitantes, que deixam contribuições mínimas para o conjunto. 573
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PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotograma nº 1226, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). (O gripo é meu). Há também, neste trecho, mais uma
imprecisão em relação ao surgimento do Programa, que se inicia em 1969 e não em 1972 como está
expresso.
573

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1228-1229, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Por fim, Umberto Cordani faria algumas recomendações ao final de seu Parecer,
que mais pareciam um “sepultamento” e selariam o tom “destrutivo” e agressivo do
documento em relação ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da
UFBA. Segundo ele:

Achamos, entretanto, que a falta de orientação geral do programa é manifesta, o
que já atribuímos à carência de pesquisadores competentes e criativos
associados. A nosso ver, as linhas de pesquisa tem que ser re-avaliadas e/ou
reformuladas, o que pode ser feito por uma assessoria de alto nível, aliada a
uma “injeção” de pessoal científico capacitado a orientar adequadamente as
pessoas.574

O documento em destaque mostra, pelo menos, dois aspectos que me chamaram
a atenção. Um deles é a vultuosa quantidade de recursos federais investidos no
PPPG/UFBA, o que de fato ocorreu, e o segundo é que isso já chamava a atenção de
outros centros de pesquisas no país e, ao que tudo indica, já começava a incomodar e
causar disputas por poder, prestígio e recursos das agências de fomento que, àquela
altura, já transcendiam as fronteiras do Estado da Bahia. É interessante notar que as
respostas viriam da própria FINEP, e que o Parecer do professor Umberto Cordani, ao
que tudo indica, não alterou o interesse desta agência em apoiar o PPPG/UFBA, que
continuaria obtendo, por parte da FINEP e, consequentemente do FNDCT, vultuosos
recursos para que desenvolvessem as suas pesquisas em Geofísica e Geologia na Bahia.
As respostas viriam, e por vezes, seriam mais duras do que as críticas. Em
Relatório da FINEP, emitido por Mecenas Filho no dia 2 de dezembro de 1975, a Lopes
Ferreira, Coordenador do Programa de Apoio à Pesquisas em Universidades da FINEP,
cujo assunto tratado foram as: “Informações Adicionais sobre o Programa de Geofísica
da UFBa, tendo em vista o parecer do consultor do CNPq, Umberto G. Cordani,
vinculado à IG/USP”, a Financiadora de Estudos e Projetos articularia a sua resposta.
Mecenas Filho iniciou o seu Relatório traçando um histórico do PPPG, onde
exaltava a importância do Programa para a formação de mão de obra especializada no
campo da Geofísica. Conforme relata:
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O Programa de Pós-Graduação em Geofísica da UFBa é reconhecido como
Centro de Excelência para administrar cursos de Pós-Graduação a nível de
Mestrado e Doutorado desde 1972 pelo CNPq e credenciado pelo CFE em
1975.
O Programa tem formado mão-de-obra especializada, em nível de pósgraduação tendo recebido, no período de 1969 até junho/75, 95 alunos, dos
quais 18 em curso de especialização em geofísica e exploração, 66 em
programas de mestrado, dos quais, 58 em geofísica, 11 em programa de
doutorado, sendo que 12 teses de mestrado já foram defendidas, 25 estão em
andamento e 11 foram publicadas em revistas estrangeiras.(...)
O programa apresentado para o período de 5 anos, cujo valor financiado
solicitado ao FNDCT foi de Cr$ 71.668.000,00 de um total de Cr$
141.994.000,00, envolvendo a partir de 1976, 23 doutores ou equivalente, 20
mestres ou equivalentes e 6 com outros títulos foi reduzido por sugestão da
FINEP para 30 meses, ficando o valor financiado pelo FNDCT orçado em Cr$
19.400.000,00 (...).575

O histórico apresentado já incluía o novo Convênio nº 303/CT, já aprovado
naquela ocasião e que passaria a vigorar a partir de janeiro do ano seguinte. Após este
panorama histórico, o Relator passou a rebater as críticas do professor Cordani, onde
concluiu o documento, emitindo as seguintes “Considerações Finais”:

Como pode ser observado, a maioria dos pontos levantados no parecer do Dr.
Umberto G. Cordani, foram observados durante a análise realizada pela FINEP,
principalmente quanto ao superdimensionamento do orçamento (...).
574

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotograma nº 1245, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
575
PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1265-1266, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril
de 2013, da solicitação feita à FINEP por Carlos Dias, é de R$ 91.199.144,14 (Noventa e um milhões,
cento e noventa e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e quatorze centavos). Para a conversão
aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de abr. de
2013.
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Porém, a análise realisada sobre o nível de maturidade científica do grupo e sua
qualificação feita pelo referido professor da USP, é extremamente falha e sem
nenhuma substância, pois todo o seu fundamento está em termos de comparação
com o nada (não foi feito qualquer esforço comparativo em termos de Brasil ou
internacionais apenas uma referência sobre orçamento e publicações realizadas
pelo IG/USP), além de ser contraditório, pois afirma no início que o Programa
encontra-se em situação privilegiada em termos de pessoal qualificado e
funcionamento de laboratório e posteriormente afirma que, é imaturo.
No entanto o absurdo maior do parecer está em desaconselhar a compra de
novos equipamentos até que os existentes sejam totalmente utilizados (...) e que
a infra-estrutura administrativa é boa demais para o Brasil sugerindo uma
dedução de 8% dos gastos com pessoal científico, porque a eficiência está
acima dos padrões nacionais (...).
Finalmente parece que o parecer “técnico-científico” de um dos membros do
Comitê Assessor do CNPq para a área não foi encampado pelos outros
membros (...).576

Por fim, o Relatório de Mecenas Filho, em resposta ao Parecer de Humberto
Cordani, ainda sugeria que:

Em vista do exposto anteriormente acho oportuno que a FINEP, mantenha a
decisão de apoiar o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da
UFBa, no valor de Cr$ 19.400.00,00, pois o parecer do Prof. Umberto G.
Cordani, em nada acrescenta ao conhecimento acumulado na FINEP sobre o
Programa da UFBa, e muito menos sobre a política de gestão dos recursos do
FNDCT.
Sugiro seja expedida carta ao Presidente do CNPq, informando que a FINEP
tomou conhecimento do parecer, pois creio que não é conveniente argumentar a
análise realizada pelo membro do Comitê Assessor desde quando a
responsabilidade na gestão dos recursos do FNDCT é da FINEP, na qualidade
de Secretaria Executiva do Fundo.577
576

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1270-1271, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
577

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotograma nº 1271, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril de 2013,
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De fato, a administração da FINEP estava correta em relação à execução do
FNDCT, pois se caberia ao CNPq a responsabilidade de: “(...) auxiliar o Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (...)”, no
desempenho das seguintes atribuições:

I-

Na formulação da política global de ciência e tecnologia
estabelecida pelo Governo Federal;

II-

Na

coordenação

da

elaboração

do

Plano

Básico

de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico e no acompanhamento
de sua execução, econômico-financeiro e técnico-científico, assim
como na análise de planos e programas. 578

Em contrapartida, caberia à FINEP, na condição de Secretaria Executiva do
FNDCT, “alimentar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico”,
já que: “(...) A execução do PBDCT terá como principal instrumento financeiro os
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT),
instituído pelo Decreto-lei nº 179, de 31 de julho de 1969”.579 Daí o embate em relação
à decisão final: apoiar ou não, um determinado projeto de pesquisas, o que de fato
caberia, em última instância, à Financiadora de Estudos e Projetos, pois o maior Fundo
de investimentos em ciência, tecnologia e educação superior já criado no país,
permanecia sob o seu controle.
Desta forma, o Convênio nº 303/CT, que já havia sido aprovado pela FINEP
desde o dia 18 de agosto daquele ano de 1975,580 mesmo com o parecer contrário do
do Convênio nº 303, firmado entre a FINEP e o PPPG/UFBA foi de: R$ 24.686.936,93 (Vinte e quatro
milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos). Para a
conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o
site: http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de
abr. de 2013.
578

DECRETO nº 75.225, de 15 de janeiro de 1975, Diário Oficial da União, Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75225-15-janeiro-1975-423795publicacaooriginal-1-pe.html, Acesso em 22 de fev. de 2013.
579
DECRETO nº 75.225, de 15 de janeiro de 1975, Diário Oficial da União, Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75225-15-janeiro-1975-423795publicacaooriginal-1-pe.html, Acesso em 22 de fev. de 2013.
580

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1416-1425, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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professor da USP, Umberto Cordani, fora mantido, dando continuidade ao apoio do
FNDCT ao PPPG/UFBA. No dia 5 de dezembro, era a vez do Presidente da FINEP,
José Pelúcio Ferreira selar a decisão, em correspondência enviada ao Presidente do
CNPq, José Dion, conforme ele informa:

(...) examinei, com a atenção que merece, o “Parecer Analítico sobre o Projeto
Geofísica/Geologia UFBa”, que lhe foi enviado pelo Assessor do CNPq, Prof.
Umberto G. Cordani. As opiniões e recomendações dele constantes não afetam
a essência do parecer dos órgãos técnicos da FINEP e aprovado pela Diretoria,
razão pela qual não vejo necessidade de alterar a proposta encaminhada ao Sr.
Ministro e a V.Sa.581
581

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotograma nº 1251, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Os projetos aprovados para receber financiamento do
FNDCT através da FINEP, necessariamente deveriam ser liberados pelo Ministro do Planejamento, João
Paulo Reis Velloso e, em última instância, pelo Presidente da República, à época, o General Ernesto
Geisel. Como de praxe, assim foi feito. No dia 9 de dezembro o Ministro Reis Velloso enviava um
Memorando, designado: E.M. nº 426/75, diretamente ao Presidente Geisel, onde solicitava a sua
autorização, para comprometer recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), para projetos a cargo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da
Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do
Museu Nacional, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo.
Resumidamente os projetos compreendiam: a cargo da PUC – Rio, estavam projetos na área de
Engenharia (Elétrica, Civil, Metalúrgica e Industrial), Ciência Básicas (Física, Química, Matemática e
Computação), Economia e Administração e o valor aprovado foi de Cr$ 17.800.000,00 (dezessete
milhões milhões e oitocentos mil cruzeiros); a cargo do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Geofísica e Geologia da Universidade Federal da Bahia, o orçamento previsto para ser executado em 30
meses foi de Cr$ 19.400.000,00 (dezenove milhões e quatrocentos mil cruzeiros); a cargo do Instituto de
Física da UFBA, foi aprovado a quantia de Cr$ 6.360.000,00 (seis milhões, trezentos e sessenta mil
cruzeiros) , para a instalação de um Grupo de Estado Sólido, cujo Curso de Pós-Graduação estava
previsto para se iniciar a partir de 1975; a cargo do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, o valor de Cr$ 10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil cruzeiros), para a realização de
pesquisas na área de Química Orgânica e Bioquímica; a cargo do Departamento de Física e Ciências dos
Materiais da Universidade de São Carlos, da Universidade de São Paulo, cujo foco das pesquisas se
davam na área de Física da Matéria Condensada e Física Aplicada a vários setores tecnológicos, o
orçamento previsto e aprovado pelo Fundo era de Cr$ 3.940.000,00 (três milhões, novecentos e quarenta
mil cruzeiros) e para a dinamização da Biblioteca do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, aprovou-se um montante de Cr$ 3.900,000,00 (três milhões e novecentos mil cruzeiros), além de
uma outra parcela adicional de Cr$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil cruzeiros). É interessante
notar que os valores destinados ao PPPG, provenientes do FNDCT, ou seja, Cr$ 19.400.000,00 (dezenove
milhões e quatrocentos mil cruzeiros), neste documento enviado por Reis Velloso à Presidência da
República, superam os valores destinados aos demais programas de pesquisas. Ver, PROCESSO nº
303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1439-1446, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo
da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de março de 2013, do recurso
proveniente do FNDCT, destinado ao PPPG/UFBA, como já mencionado, é de: R$ 24.686.936,93 (Vinte
e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos).
O documento enviado à Presidência por Reis Velloso, ainda menciona os recursos globais destinados ao
PPPG, que seriam no valor de Cr$ 55.918.000,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e dezoito mil
cruzeiros) para o período de 30 meses, sendo os Cr$ 19.4000.000,00, já mencionados, provenientes do
FNDCT, Cr$ 1.399.000,00, proveniente da CAPES e Cr$ 35.119.000,00 da própria Universidade Federal
da Bahia e os recursos globais do Instituto de Física que seriam da ordem de Cr$ 16.071.000,00
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O Projeto do PPPG/UFBA foi aprovado, trazendo algumas mudanças, dando
continuidade ao Convênio 220/CT. Dentre as mudanças propostas pela FINEP estavam
a redução do período de vigência do Projeto de 5 para 30 meses e, em razão disto, a
redução dos valores que foram orçados nos Cr$ 19.400.000,00 (dezenove milhões e
quatrocentos mil cruzeiros), já mencionados. Seus objetivos fundamentais focavam-se
em duas prioridades, são elas:

1- Realizar as pesquisas científicas de caráter regional, nas áreas de Geofísica
Nuclear, Geofísica Aplicada e Geologia (Sedimentologia e Geologia
Econômica).
2- Realizar a formação de mão-de-obra especializada, com pessoal de
procedência nacional e de outras regiões, aos níveis de mestrado e
doutorado.582

Ainda no que diz respeito às mudanças propostas, o Programa ampliaria a sua
abordagem a temas intimamente relacionados a natureza socioeconômica do Nordeste,
ou orientados para a aplicação tecnológica, tais como: o problema da água nas regiões
do semiárido e no Recôncavo Baiano; tempo de resistência dos componentes orgânicos
fertilizantes nos solos tropicais e suas implicações para a agricultura nas regiões dos
(dezesseis milhões e setenta e um mil cruzeiros), sendo os já mencionados Cr$ 6.360.000,00 do FNDCT,
mais Cr$ 9.406.000,00 provenientes da UFBA e Cr$ 305.000,00 do CNPq. O Grupo de Estado de Estado
Sólido do IFUFBA, instituiu o Mestrado nessa área, tendo como foco as seguintes linhas de pesquisas,
ainda segundo o documento em questão: 1- Estudo de cristais naturais de interesse geológico na Região
(notadamente isolantes e semi-condutores); 2- Estudo de Metais não ferrosos. Este tema foge ao escopo
desta tese, no entanto, acredito que os Arquivos da FINEP possam ser uma importante fonte de pesquisas
para se compreender a constituição da Pós-Graduação em Física do Estado Sólido do IFUFBA. Para os
recursos globais destinados ao PPPG/UFBA e ao Grupo de Estado Sólido do IFUFBA, ver PROCESSO
nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1442 e 1443, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
(Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril de 2013, dos
recursos globais destinados ao PPPG/UFBA, é de: R$ 71.156.914,41 (Setenta e um milhões, cento e
cinquenta e seis mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) e o valor global destinado ao
Grupo de Estado Sólido do IFUFBA, é de: R$ 20.450.709,45 (Vinte milhões, quatrocentos e cinquenta
mil, setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos). Para a conversão aproximada dos valores de
cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de abr. de
2013.
582

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 1419, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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“tabuleiros; exploração de recursos minerais da classe dos metálicos e leis de formação
dos seus depósitos; estudo da tectônica regional das bacias brasileiras portadoras de
petróleo; estudo dos ambientes marinhos de sedimentação em estuários, baias e na
plataforma continental; desenvolvimento de uma tecnologia nacional de instrumentação
geofísica para a exploração mineral; aprimoramento dos métodos geofísicos e da sua
interpretação.583
Além disso, o Programa se estruturaria a partir de 11 projetos, tendo o aumento
de mais duas linhas de pesquisa, são eles:

1. Estudo da Diferenciação de Rochas e Minerais e Aplicação a Hidrologia;
2. Estudo das Precipitações Atmosféricas no Nordeste Brasileiro;
3. Comportamento Geofísico dos Elementos em Solos Tropicais;
4. Geocronologia do Pré-Cambriano no Nordeste da Bahia;
5. Exploração de Cobre/Níquel no Vale do Curaça-Bahia;
6. Desenvolvimento de Instrumentação e Propriedades Físicas das Rochas;
7. Geofísica de Água Subterrânea no Estado da Bahia;
8. Fluxo de Calor Terrestre nos Campos de Petróleo da Bacia do Recôncavo;
9. Teoria dos métodos Geofísicos;
10. Geologia e Geofísica Marinha da Baia de Todos os Santos e da Plataforma
continental da Bahia
11. Depósitos Minerais da Chapada Diamantina, Bahia. 584

O apoio da FINEP para a manutenção do convênio e para a ampliação das linhas
de pesquisas fora, mais uma vez, imprescindível. Ainda no mês de dezembro,
precisamente no dia 10 do corrente ano, o PPPG/UFBA realizava um Seminário
Comemorativo do Credenciamento junto ao Conselho Federal de Educação (CFE), do
583

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 1420, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
584
PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 1420, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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primeiro Curso de Doutorado do Norte e Nordeste do Brasil, e o primeiro de Geofísica
do País.585
Uma semana depois, precisamente no dia 17 de dezembro de 1975, o
Coordenador do Programa, Carlos Alberto Dias, recebeu uma correspondência da
FINEP, do Sr. Bruno Silveira, que lhe remetia o texto do Convênio 303/CT, que
disciplinaria os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), no valor de Cr$ 19.400.000,00. Apesar de estar previsto para se
iniciar a partir de 1º de janeiro de 1976, só foi assinado no dia 13 de abril deste ano, e
vigorou até o dia 09 de fevereiro de 1978, quando então se deu a maior das crises pelo
qual passaria o PPPG/UFBA, ocasião em que o referido Convênio nº 303/CT, foi
denunciado pelo então Reitor Augusto Mascarenhas, ao final de seu mandato como
Reitor da UFBA. Voltaremos a esta crise, um pouco mais adiante.
Enquanto a assinatura do Convênio 303/CT já estava em andamento, prevendo
inclusive o maior investimento do FNDCT, através da FINEP, ao PPPG/UFBA,
enquanto ainda se comemorava o credenciamento junto ao Conselho Federal de
Educação (CFE), naquele mês de dezembro, uma verdadeira “bomba” cairia sobre a
Coordenação do Programa. Trata-se da constatação de irregularidades, por parte do
BNDE, em relação ao Contrato de Colaboração Financeira FUNTEC nº 225 e 225,
firmado entre a UFBA e este Banco, assinado em 1973 e que se encerrava naquele ano,
como já mencionado anteriormente.
Já no início do mês, no dia 1º de dezembro de 1975, o Diretor da Área de
Projetos Industriais do BNDE, Aberto dos Santos Abade, envia um documento ao
Reitor da UFBA, com cópia para o PPPG/UFBA e para a FINEP, tratando do seguinte
assunto: “Contratos FUNTEC-224 e 225”, referente ao Ofício nº 691/75-PGF, de 14 de
novembro de 1975, onde o mesmo relata o seguinte fato:

Magnífico Reitor,
Comunicamos a Vossa Magnificência que, nos termos da Cláusula Oitava dos
Contratos FUNTEC-224 e 225, firmados em 17/9/73, decidiu o BNDE
suspender o fornecimento dos recursos a liberar, tendo em vista fatos
585

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 1450, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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apresentados nas prestações de contas relativas ao 3º trimestre de 1975, bem
como no Ofício 691/75, da Coordenação Geral do Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica e Geologia.
Informamos, outrossim, a essa Entidade que procedemos à glosa das
importâncias de Cr$ 17.141,70 e Cr$ 4.939,92, relacionadas nas prestações de
contas do 3º trimestre de 1975, referentes, respectivamente, aos Contratos
FUNTEC-224 e 225, decorrentes de aquisição de combustíveis no mencionado
período.586

A decisão do BNDE se pautou em um “Relatório de Acompanhamento” feito há
alguns dias antes e entregue ao Gerente do FUNTEC, Hélio de Lima Carvalho, em 18
de novembro de 1975, pelo “Grupo de Acompanhamento”, constituído por: Getúlio
Antônio Mendes (Advogado), Carlos Augusto Doria Dantas (Assistente Técnico) e
Omar Natalício Feter (Contador). Alguns dias antes da emissão deste Relatório, o
Grupo denominado de GAA, fez uma visita “in loco” ao PPPG/UFBA, entre os dias 12
e 14 de novembro, a fim de verificar as supostas dúvidas na prestação de contas do
Programa. Os resultados desta visita técnica não só confirmaram as supostas
irregularidades como causariam a suspensão do Contrato FUNTEC nº 224 (pertencente
ao setorial de Geociências) e o FUNTEC nº 225 (pertencente ao setorial de Física),
conforme o mencionado documento.
Mais, no que consistiu esse Relatório de Acompanhamento? O que este Grupo
contatou que pudesse justificar a interrupção de Contratos tão importante como aqueles?
586

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotograma nº 1277, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). A Cláusula Oitava a que se refere o documento é a mesma
em ambos os Contratos, ou seja, o FUNTEC nº 224 e o 225, onde se define que: “O Banco poderá, a
qualquer tempo de vigência deste Contrato, suspender o fornecimento dos recursos no caso de
inobservância de qualquer das obrigações previstas na Cláusula Sétima”. No tocante à Cláusula Sétima,
referente às “Obrigações Especiais” da Beneficiária, eu chamaria a atenção para um de seus itens: “não
modificar, sem prévio assentimento do Banco, o orçamento do programa de pesquisa”. Para os Contratos
FUNTEC nº 224 e 225, ver PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1285-1298,
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). A soma dos valores
apresentados, é de Cr$ 22.081,62 (vinte e dois mil e oitenta e um cruzeiros e sessenta e dois centavos). O
valor aproximado desta quantia em reais, a preços de abril de 2013, é de: R$ 28.099,35 (vinte e oito mil,
noventa e nove reais e trinta e cinco centavos). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros
para
o
real,
tomando
como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de abr. de
2013.
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Quais teriam sido os impactos no Programa? As respostas a estas questões estão no
próprio “Relatório de Acompanhamento”, no qual o GAA descrevia que:

Do exame das prestações surgiram dúvidas sobre as despesas apresentadas, pelo
que foi solicitado à Beneficiária, o envio de documentação complementar (cópia
de notas fiscais)
Examinando a documentação complementar, as dúvidas existentes foram
confirmadas, pelo que foi efetuado um levantamento, contido no Anexo II, no
qual estão catalogados pontos obscuros relacionados com o consumo de
combustíveis.
Com a finalidade de proceder “in loco” ao esclarecimento das questões descritas
no item anterior, o GAA visitou a Beneficiária, na data de 12 a 14 do corrente.
(...).
A pesquisa em Geociências demanda, para sua realização, a efetivação de
trabalhos de campo, para coleta de materiais, prospecções e levantamentos. Daí,
a cobertura, pelo Programa, de itens de despesas como gasolina, óleo, etc, bem
como diária de campo.
Contudo, na prestação de contas em análise foi verificado um consumo
excessivo de combustível, além de constar a presença de veículos em locais
distanciados entre si, nas mesmas datas (vide ANEXO II). 587

Ainda durante a visita, no primeiro dia, o Coordenador do PPPG, Carlos Dias,
procurou explicar os pontos levantados pelo Grupo de Acompanhamento, mas não
conseguiu convencê-los, marcando outra reunião para o dia seguinte. No dia 14 de
novembro, quando procurou dar os devidos esclarecimentos, por escrito, acabou
admitindo que houve falha do Programa na gestão dos combustíveis. Esta resposta de
Carlos Dias foi expressa do Ofício nº 691/75 – PGF, endereçado ao Chefe do DETECBNDE, Hélio de Lima Carvalho, em 14 de novembro de 1975. Segundo o documento:
587

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1279-1281, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O Anexo II mencionado no Relatório, trás um
histórico de todas as ocorrências consideradas indevidas, contendo placas de viaturas do PPPG/UFBA, os
intinerários dos veículos e as localidades onde abasteceram. Daí a comprovação das irregularidades no
abastecimento dos referidos veículos que, somados, integram oito ocorrências irregulares que causaram
um prejuízo não previsto de Cr$ 22.081,62 (vinte e dois mil, oitenta e um cruzeiros e sessenta e dois
centavos).
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Dr. Hélio Carvalho
Recebemos a visita dos representantes do DETEC/BNDE, senhores Getúlio
Mendes, Omar Natalio Feier (sic!), Carlos Augusto Doria Dantas, nos dias 12 a
14/novembro/75, com o fim de proceder auditoria na documentação dos
Convênios FUNTEC – 224 e 225. (...)
Tendo a Reitoria da Universidade Federal da Bahia retardado até 31/julho/75 a
autorização da despesa dos Convênios FUNTEC, feita através de Adiantamento
Pro-Forma (...), este Programa ficou impossibilitado de realizar despesa durante
o mês de julho/75. Sendo este mês de grande atividade de Pesquisas de campo,
por ser período de férias escolares, achou por bem esta Coordenação permitir a
realização desses trabalhos, neste período, devendo as despesas serem
ressarcidas com verbas do Convênio após a liberação do Adiantamento ProForma. Como o serviço de Contabilidade e Auditoria da Reitoria não permite
efetuar pagamentos de despesas realizadas fora do período de vigência do
Adiantamento Pro-Forma, foi tomada a medida administrativa de solicitar aos
Pesquisadores, que viajaram durante o mês de julho/75, trazerem sem data as
notas fiscais correspondentes às despesas efetuadas, para que as mesmas fossem
preenchidas posteriormente. Deste fato se originou a superposição de despesas
pelo mesmo veículo, na mesma data e em locais diferentes. (...)
Tendo em vista as inconveniências decorrentes das medidas administrativas,
assumidas pela Coordenação, acima descritas, visando evitar prejuízos
operacionais para o Projeto, nos comprometemos a evitar novas situações, ao
tempo em que solicitamos a colaboração das partes envolvidas para que sejam
encontradas soluções para impasses deste tipo.588

Diante dos fatos consumados de irregularidades, o Grupo de Acompanhamento
conclui o seu Relatório, propondo “medidas alternativas”, são elas:

I – Impugnação dos desembolsos efetuados com combustíveis, no 3º trimestre
de 1975, no montante de Cr$ 22.081,62;
588

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1305-1308, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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II – Impugnação de desembolsos (item acima), e substituição do Coordenador
do Programa, Prof. Carlos Alberto Dias;
III – Impugnação (item 1), e suspensão do fornecimento dos recursos
contratados.589

As tais “medidas alternativas” propostas causariam, portanto, a suspensão do
FUNTEC nº 224 e 225 e alguns constrangimentos. No dia 5 de dezembro de 1975,
foram enviadas duas cartas do BNDE para o Presidente da FINEP, José Pelúcio
Ferreira. A primeira delas foi a “Carta FUNTEC – 205/75”, escrita pelo Gerente de
Análise e Acompanhamento do DETEC-BNDE, em caráter CONFIDENCIAL, onde se
lê:

Prezado Senhor
Estamos encaminhando em anexo, para sua informação, cópia do “Relatório de
Acompanhamento”, referente ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Geofísica e Geologia da UFBa, conforme determinação do Sr. Diretor da Área
de Projetos Industriais do BNDE.590

A outra carta enviada a José Pelúcio é manuscrita e de assinatura não
reconhecida, mas creio que seja interessante transcrevê-la na íntegra, pois além de
mencionar vários atores envolvidos nos acontecimentos recentes, seu conteúdo é
bastante contundente. Conforme a carta:

Dr. Pelúcio
Telefonou-me o Helio Carvalho – Gerente do FUNTEC. Visita de inspeção
realizada recentemente, teria revelado problemas sérios – embora não dolosos –
de natureza contábil-financeira e indicado problemas de administração
científica, no projeto de Geofísica da UFBA (C. A. Dias).
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O C. A. Dias chegou a escrever ao Banco admitindo alguns destes problemas
O Helio teria decidido eximir qualquer responsabilidade do Banco – escreveu
ao Reitor, deixando à deliberação dele, qualquer providência que desejasse
tomar. Levado, entretanto, o assunto à consideração do Diretor (...) este decidiu
suspender a execução do contrato e as liberações de recursos.
Disse-me o Helio que lhe mandou uma cópia do relatório da visita de
acompanhamento do projeto e que tem tentado insistentemente, mais sem
sucesso, lhe falar ao telefone.591

Os problemas apontados pelo “Relatório de Acompanhamento” do FUNTEC,
que resultaram na suspensão dos Contratos mencionados, não impediram que o
PPPG/UFBA continuasse a receber o financiamento da FINEP e, consequentemente, do
FNDCT e nem mesmo de nenhuma outra agência de fomento à pesquisa, no entanto,
isto causaria o impedimento de Carlos Alberto Dias assumir o Projeto como executor do
Convênio nº 303/CT, celebrado entre a FINEP e o PPPG/UFBA que, apesar de ter sido
programado para ser assinado a partir do dia 1º de 1976, só foi assinado efetivamente no
dia 13 de abril de 1976, e enviado para publicação no Diário Oficial da União, em 20 do
mesmo mês e ano.592
Durante o primeiro semestre de 1976, uma série de correspondências, dentre
elas, cartas, telegramas e ofícios, seriam trocadas entre as partes envolvidas, ou seja,
entre a FINEP e o PPPG/UFBA. Vejamos algumas delas, no sentido de procurar
compreender, por exemplo, por que o Programa demorou na indicação do executor do
Convênio 303/CT? Isto ocorreu devido aos problemas detectados pelo FUNTECBNDE, que implicaram nas tais “medidas alternativas” propostas pelo Grupo de
Acompanhamento e seu “Relatório”? É plausível relacionarmos este incidente à saída
de Carlos Alberto Dias da Coordenação do Programa, justamente no primeiro semestre
de 1976? Estas são questões, ao meu ver, que estão submersas entre aqueles que
colaboraram para a formação do PPPG, e talvez nunca tenhamos respostas para elas, no
591

PROCESSO nº 425/CT, Filme nº 1680, Fotogramas nº 1274-1275, Financiadora de Estudos e
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entanto, eu me arriscarei a tentar respondê-las, ou pelo menos, traçar um panorama onde
tais questões ganhem sentido.
Para responder à primeira questão, é interessante observar, portanto, algumas
dessas correspondências. Como mencionamos, o Convênio nº 303/CT fora assinado em
13 de abril, e a primeira correspondência da FINEP, referente ao Convênio 303/CT,
cobrando o nome do Executor, foi enviada a Carlos Alberto Dias, no dia 5 de maio de
1976, por Abelardo Rodrigues Fernandes Chaves, Coordenador do Departamento
Financeiro da FINEP, conforme a carta FINEP/002989/76:

Prezado Senhor,
Tendo em vista a assinatura do Convênio em referência, no valor de Cr$
19.400.000,00 (dezenove milhões e quatrocentos mil cruzeiros), estamos
remetendo nosso Manual de Acompanhamento Financeiro para que V.Sa. entre
em contato com as normas e procedimentos a serem seguidos pelas instituições
responsáveis por projetos financiados com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT.
Por oportuno, permitimo-nos lembrar que, na forma da carta FINEP/002601/76
de 14.04.1976, estamos aguardando a indicação do Executor do Projeto, a fim
de podermos providenciar o primeiro desembolso do Convênio de que trata a
presente.593

A resposta viria praticamente no mês seguinte, através de um Telegrama enviado
pelo Reitor Augusto Mascarenhas, em 04 de junho do mesmo ano, ao Presidente da
FINEP, José Pelúcio, onde se indicou o nome da professora Yeda de Andrade Ferreira
para Coordenadora do Convênio de Geofísica firmado entre a UFBA e a FINEP. No
mesmo dia, uma carta interna, manuscrita, enviada por Lopes Pereira a Abelardo
Rodrigues Fernandes Chaves Departamento Financeiro (DEFIN), onde se observa uma
solicitação e uma condição, conforme o documento:
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PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1474, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Solicito a providência de V.Sa. no sentido de dar, conforme despacho do Dr.
Bruno, tratamento excepcional e prioritário à liberação (provavelmente 3
trimestres) em questão.
A única condição essencial deverá ser a formalização da prof. Yeda como
executora do convênio.594

É interessante notar que, em face da demora do Programa, esta carta de uso
interno da FINEP, já apontava uma condição essencial para que as primeiras parcelas do
Convênio 303/CT pudessem ser liberadas. Em resposta ao envio do telegrama da
Reitoria, indicando professora Yeda de Andrade como executora do Convênio, José
Pelúcio responde-lhe no mesmo dia 04 de junho de 1976, igualmente através de
telegrama, “TELEX NR. 234/76”, em que consta a seguinte mensagem: “Agradeço
comunicação, confiante que professora Yeda Ferreira bem saiba orientar o Programa
de Geofísica da Universidade Federal da Bahia”.595 (sic!)
Alguns dias depois, no dia 7 de junho de 1976, tendo a professora Yeda já
assumido a função de Executora do novo Convênio 303/CT com a FINEP, ela remete o
Ofício nº 233/76 a José Pelúcio Ferreira, onde solicita a liberação das parcelas
acumuladas e relata as dificuldades enfrentadas pelo programa até aquele momento, em
razão da demora do Programa em assumir a nova liderança do Convênio. Segundo o
Ofício enviado à FINEP:

Conforme é do conhecimento de V.Sa., o referido Convênio tem vigência a
partir de 01.01.76. Levando em conta o início da liberação dos recursos deste
Convênio, somente a partir de hoje, solicitamos a V.Sa. autorizar a liberação dos
recursos relativos aos 1º e 2º trimestres, conforme previstos no Cronograma
anexo. Informamos ainda que o pessoal do PPPG/UFBa acha-se sem receber,
total ou parcialmente, os seus salários desde 01.01.76. 596
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Àquela altura, o professor Carlos Dias já havia entregado a Coordenação Geral
do PPPG/UFBA, como é bem descrito no Ofício nº 341/76 – PGF enviado por ele no
dia 27 de agosto de 1976, ao Presidente da FINEP, José Pelúcio. Conforme o Ofício:
Prezado Dr. Pelúcio
Tendo concluído o 3º mandato consecutivo de Coordenador do Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia,
após dirigi-lo desde as suas origens em fins de 1968, fomos substituídos na
direção desse Programa, no dia 07 de maio de 1976, pelo Prof. Antônio
Expedito Gomes de Azevedo (em caráter transitório) e, mais recentemente, pela
Profa. Yeda de Andrade Ferreira. Com isso, nos deslocamos para assumir de
modo mais efetivo nossas atividades de pesquisador do PPPG/UFBA, e ainda a
função de Coordenador Adjunto desse Programa.
Agradecemos o apoio inestimável que V.S.a tem dado ao PPPG/UFBA, bem
como as manifestações de apreço que recebemos de V.Sa, sem o que nosso
trabalho não teria sido possível.597

A saída de Carlos Dias da Coordenação Geral do Programa teria sido provocada
pelas tais “medidas alternativas”, propostas em 18 de dezembro do ano anterior pelo
Grupo de Acompanhamento do BNDE? Acredito que sim, pois havia um certo impasse
em relação à sua indicação como Executor do Convênio 303/CT, e que tais
constrangimentos possam ter colaborado para esta decisão. O Ofício enviado por Carlos
Dias ainda revela que, por um curto espaço de tempo, transitoriamente, aquela
Coordenação Geral esteve sob a responsabilidade do professor Antônio Expedito. Sinal
de crise? Creio que sim.598 De qualquer forma, o Programa seguia, a partir daquele
597

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1511, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Alguns meses antes de entregar a Coordenação do PPPG, o professor Carlos Dias se envolveu em
atritos com o então Diretor do Instituto de Física da UFBA, Humberto Tanure, também líder de pesquisa
do Grupo de Aerossóis e seu Vice Diretor Jean-Marie Flexor que, àquela altura, também exercia a Chefia
do Laboratório de Fracas Radioatividades (LFR), como era denominado desde a sua criação. Segundo
Aurino Ribeiro Filho, em seu artigo intitulado: “A Pesquisa de Aerossóis no Estado da Bahia (Brasil):
notas históricas sobre um projeto interrompido”, os desentendimentos entre eles se acirraram quando a
Direção do IFUFBA decidiu mudar o nome do Laboratório para Laboratório de Física Nuclear Aplicada,
o que gerou uma grande crise naquele Instituto, ocasionando um esvaziamento do Setor de Geofísica,
Nuclear. O ápice desta crise, segundo o autor, se deu na manhã do dia 26 de março de 1976, quando
Carlos Dias tentou transferir a secretaria geral do PPPG, instalada no Instituto de Física, para o
Laboratório de Física Nuclear e que, ao iniciar a transferência de alguns móveis daquela secretaria para o
Laboratório, ele teria sido impedido pelo professor Jean-Marie Flexor que inclusive, utilizou a força. Isto
conforme o relato de Carlos Dias, descrito por Aurino Ribeiro no referido artigo, a partir de dois Ofícios
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momento, coordenado pela professora Yeda de Andrade, ainda com pesados
financiamentos do Governo Federal, apesar de todas as crises e dificuldades enfrentadas
no caminho, o Programa estava, de fato, consolidado.
Já no final de setembro, no dia 30 daquele mês, ainda durante o ano de 1976, a
professora Yeda de Andrade produziu o primeiro Relatório do Programa, na função de
Coordenadora Geral do PPPG e Executora do Convênio 303/CT, referente ao período de
janeiro a setembro de 1976. O tom do Relatório enviado à Presidência da FINEP, era um
misto de desabafo e alívio. Desabafo pelas dificuldades enfrentadas e alívio pelo fato de
que a situação de crise pelo qual o Programa havia passado começava a ser contornada.
A professora Yeda intitula o segundo item deste Relatório de: “Um Período de crise na
História do PPPG/UFBa e seus Efeitos na Execução do Convênio FINEP (FNDCT) –
303/CT”, onde descreve que:

por ele pesquisados, onde Carlos Dias, através dos quais, relatava o incidente. Tratam-se do Ofício nº
83/76, endereçado por Carlos Dias ao Chefe do Departamento de Física da Terra, Professor Elpídio Jucá,
enviado no dia 26 de março de 1976 e o Ofício nº 91/76, endereçado ao Chefe do Departamento de Física
do Estado Sólido, Professor Manoel B. Martinez, enviado no dia 31 de março do mesmo ano, nos quais,
além de relatar o ocorrido, externava aos dois referidos Chefes Departamentais, a sua insatisfação com a
mudança do nome do Laboratório de Física Nuclear, como ele denominava e queria que fosse
oficialmente chamado, mas na verdade, o denominado LFR, para Laboratório de Física Nuclear Aplicada
(LFNA), como é denominado até hoje. Entretanto, em entrevista realizada com Carlos Alberto Dias em
2006, por Olival Freire Junior, Aurino Ribeiro e Luana Pereira, o caso viria a tona novamente. Nesta
entrevista Carlos Dias admitiu que ele o professor Jean Flexor entraram em luta corporal e que depois de
alguns empurrões ele partiu para agressão física, dando-lhe um “tabefe”. O caso gerou inclusive um
exame de corpo e delito e, seguida, foi aberto um inquérito administrativo, que resultou em uma
penalidade por parte da Reitoria, ao então Coordenador do PPPG/UFBA. Este último desdobramento,
também fora abordado no artigo do professor Aurino Ribeiro Filho. Ainda na entrevista realizada por
Olival Freire Junior, Aurino Ribeiro Filho e Luana Pereira, com o professor Carlos Dias, ele também
falou do seu forte antagonismo em relação à “influencia francesa” e apesar do professor Jean Flexor ter
nascido na França e morado ao longo de sua vida no Brasil, era identificado como sendo integrante do
“grupo francês” que atuava no IFUFBA. Carlos Dias se opunha à “influência francesa”, por entender que
se deveria colocar em prática um projeto nacionalista de ciência e voltado aos interesse nacionais.
Quando ele se contrapõe à “influência francesa”, na verdade, ele está se reportando aos pesquisadores
vindos da França para o antigo Instituto de Matemática e Física da UFBA em 1967, para auxiliarem nas
pesquisas em Geofísica Nuclear, dentre eles o geofísico Jacques Labeyrie, Diretor do Service
d´Electronique Physique, do Centro de Estudos Nucleares de Saclay e Claude Lalou, Chefe de Pesquisa
no Centre des Faibles Radioactivités, ambos situados na cidade de Gif-sur-Yvette, na França. O nome do
professor Labeyrie foi inclusive citado na entrevista. Sob a influência de Bautista Vidal, este grupo
iniciaria a montagem do Laboratório de Fracas Radioatividades, que daria o suporte para o Grupo de
Geofísica Nuclear do IFUFBA. Ver, Aurino RIBEIRO FILHO, A Pesquisa de Aerossóis no Estado da
Bahia (Brasil): notas históricas sobre um projeto interrompido, Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, nº
2, jul/dez de 2007, p. 122-133 e ver também, Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de
VASCONCELOS; Olival FREIRE JÚNIOR, A Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em
Geofísica no Estado da Bahia, Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 218225. Para a realização do exame de “corpo de delito” e para o antagonismo de Carlos Alberto Dias ao
“grupo de franceses”, ver Entrevista com Carlos A. Dias, realizada por Olival Freire, Aurino Ribeiro e
Luana Pereira, Salvador, 21 de dezembro de 2006.
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O PPPG/UFBa atravessou uma crise de grandes proporções , no período de

outubro/75 a julho /76, a qual ameaçou a sobrevivência do Programa e
desarticulou consideravelmente o seu mecanismo de funcionamento.
A crise iniciou em outubro/75, com o princípio da escassez dos recursos
financeiros indispensáveis para cobrir necessidades básicas do Programa, e
agravou-se no período de janeiro a julho/76, quando a falta de recursos
provocou o não recebimento do salário total ou parcial, por um período de seis
meses, do seu pessoal científico, técnico e administrativo. Vale registrar alguns
fatos de natureza financeira importantes para a compreensão da crise: (1)
suspensão do fornecimento de recursos pelo BNDE, nos Convênios FUNTEC224 e 225, desde julho/75 até setembro/76, em decorrência de pendências
administrativas; (2) encerramento do Convênio FINEP (FNDCT) – 220/CT em
julho/75; (3) entrada do Convênio FINEP (FNDCT) – 303/CT em fins de
dezembro/75, mas somente tornado efetivo a partir de fins de julho/76. Na fase
mais crítica da crise financeira, de março a julho/76, o Programa foi vítima de
uma crise de natureza administrativa, com um agravamento da situação.
Com a entrada dos recursos, em fins de julho/76, proveniente do Convênio
FINEP (FNDCT) – 303/CT, a crise foi contornada nos seus aspectos mais
graves, (...).599

É interessante notar que, o pivô da crise mencionada é, justamente, a suspensão
do Convênio FUNTEC-BNDE que, por sua vez, em razão do já exposto, causaria um
impacto na condução e execução do Convênio 303/CT com a FINEP e, no consequente
atraso na sua efetiva implementação. As mencionadas “pendências administrativas”
citadas,

tanto

quanto

Acompanhamento”

do

as “medidas alternativas” propostas pelo

Grupo de

FUNTEC-BNDE,

resolvê-las,

no

sentido

de

tentar

desencadeariam, no PPPG, a denominada “crise de grandes proporções” e o “período de
crise na história do PPPG”, à qual a professora Yeda de Andrade se refere em seu
Relatório.
A análise que faço é de que, pelo fato do Programa estar desde o início de sua
concepção muito concentrado e ancorado na pessoa de Carlos Aberto Dias, à medida
599
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que surgiu a constatação, pelo BNDE, das irregularidades descritas e as consequentes
“medidas alternativas” que, na verdade, não deixavam outra alternativa senão a
substituição do Coordenador do PPPG/UFBA, Carlos Alberto Dias, da função que
desempenhava, o Programa perderia, em certa medida, o seu rumo, tendo que encontrar
na liderança da professora Yeda o seu mais novo alicerce.
A “bomba” que se abatera sobre o PPPG, às vésperas daquele natal de 1975,
teriam efeitos mais duradouros do que se poderia imaginar, inclusive na memória. Este
incidente não está registrado em nenhuma das entrevistas que realizei, seja na entrevista
com a professora Yeda de Andrade, na com a professora Adelaide Mussi, enfim, em
nenhuma outra entrevista realizada com os protagonistas do período. Até mesmo a
entrevista realizada com Carlos Dias, por Olival Freire, Aurino Ribeiro e Luana Pereira,
esta crise não aparece. Só se fala, em linhas gerais, e isto é comum às três entrevistas
que acabei de mencionar, que a única e grande crise que o PPPG atravessou, ao longo
de sua existência, teria ocorrido com o episódio da denúncia do Convênio por Augusto
Mascarenhas, no entanto, quando a professora Yeda de Andrade escreveu este Relatório,
não fazia ideia de que, “bomba maior” ainda estava por vir. Voltaremos a ela um pouco
mais adiante.
O Relatório trás também um panorama interessante das atividades desenvolvidas
até aquele momento. Mesmo em tempos de crise, entre 1975 e setembro de 1976, o
Programa formou mais nove Geofísicos. Àquela altura de setembro de 1976, havia 30
alunos matriculados no Programa, dos quais 23 cursavam o mestrado e 7 o doutorado,
além de 15 alunos em Geologia. Neste mesmo contexto, quatro professores
encontravam-se fora do país para fazer os seus doutorados, são eles: Antônio Expedito
Gomes de Azevedo, no Lamont Doherty Geological Laboratory, Columbia University,
USA; Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão, no Dep. De Geology, Miami
University, USA; Humberto da Silva Carvalho, no Scripps Institution of Oceanography,
University California, San Diego, USA e Elpídio J. C. de Albuquerque Jucá, no United
States Geological Survey, Colorado, USA. 600
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Até setembro de 1976, cerca de dezoito pesquisadores concluíram o Mestrado
em Geofísica, e mais dois em Geologia. Segundo o Relatório, desse montante, três
desempenhavam função de chefia de Seção Regional de Geologia nas Empresas
DOCEGEO (MG e PA) e CNEC (BA) e, os demais, constituíam parte significativa do
Corpo Docente dos Institutos de Geociências e Física, além de desempenharem
pesquisas junto ao PPPG/UFBA. Além disso, naquele período, a produção acadêmica se
mantinha aos níveis do ano anterior, mesmo com as intensas crises descritas, o
Programa contava com alguns artigos produzidos ou aceitos para publicação, e algumas
participações em congressos.601
De certa forma, o Programa continuava se desenvolvendo, com todos os seus
percalços, já dava sinais de que sairia de sua primeira “grande crise”, conforme se
verifica na primeira correspondência enviada a José Pelúcio, durante o ano de 1977.
Trata-se do Ofício nº 38/77 – PGF, do dia 1º de janeiro, em que a professora Yeda de
Andrade Ferreira, já assinando como Coordenadora do PPPG/UFBA e Executora do
naturais em solos tropicais e semi áridos: Fazenda Boa Vista – Bahia e Francisco C. P. Queiroz, com tese
intitulada: “Distribuição da radioatividade natural no perfil de um podzol tropical e suas implicações
genéticas”. Durante o ano de 1976, mais quatro pesquisadores concluíram o Mestrado em Geofísica, são
eles: Joaquim X. Cerqueira Neto, com tese em: “Estudos geofísicos de pláceres ilmeníticos e monazíticos
na Ilha de Itaparica – Bahia”; Telésforo M. Marques, com tese em: “Estudos geofísicos na área de
Paramité – Bahia e suas aplicações à prospecção de cobre”; Hélio S. Campos, com tese em: “Estudos das
variações isotópicas C13/C12 e O18/O16 em ambientes de formação de rochas de praia na Ilha de
Itaparica – Bahia” e Luiz C. Pina, com tese intitulada: “Estudo do comportamento dos elementos C, O,
Ca, Mg, no estuário do Rio Paraguaçu – Bahia”. Os professores que encontravam-se à época, fazendo os
seus doutorados fora do país, eram: Antônio Expedito Gomes de Azevedo em 1981, com tese intitulada:
Atmospheric Distribution of Carbon Dioxide and its Exchange with the Biosphere and the Oceans”;
Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão em 1982, com tese em: Morphology, geology and
developmental history of the southernmost coral reefs of Western Atlantic, Abrolhos Bank, Brazil”;
Humberto da Silva Carvalho em 1981, cujo título da tese era: Método para determinação de fluxo
geotérmico com aplicação as bacias sedimentares petrolíferas do Recôncavo baiano (Brasil) e Sumattra
(Indonésia) e Elpídio J. C. de Albuquerque Jucá, que também concluiria o seu doutorado em 1981.
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Convênio 303/CT (FINEP /FNDCT), chamava a atenção para os avanços alcançados.
Segundo o Ofício:

Senhor Presidente
Conforme pode ser aquilatado, pela leitura do Relatório, o PPPG/UFBA tem
realizado grandes avanços na direção de se constituir em uma instituição
respeitada na comunidade científica.
O estímulo de nosso trabalho tem muito a dever ao apoio firme recebido da
FINEP, e acreditamos que o resultado final será plenamente satisfatório.
Agradecemos o apoio de V.Sa.,(...).602

O Programa de fato avançava e, a partir de maio de 1977, um documento
intitulado: “Uma Avaliação dos Projetos de Pesquisa do PPPG/UFBA, atualmente
financiados pela FINEP, através do convênio 303/CT”, daria uma boa dimensão disto. O
relatório, assinado no dia 19 de maio e enviado para o Diretor da FINEP, Mario B.
Machado, no dia 23 deste mês, apresentava algumas mudanças nas linhas de pesquisa e
o balanço das atividades desenvolvidas pelo PPPG/UFBA, bem como alguns impactos
sofridos nas pesquisas em decorrência das turbulências geradas por esta “primeira
crise”. O referido documento foi assinado por Carlos Alberto Dias que, à época, atuava
como Coordenador Adjunto e responsável pela Coordenação Científica do Programa.
Vejamos como se deram algumas destas alterações e a interação dos pesquisadores do
Programa com as suas respectivas linhas de pesquisa.603
O Projeto nº 1 sobre: “Estudo da Diferenciação de Rochas e Minerais e
Aplicações à Hidrologia, tinha como pesquisadores responsáveis, David L. Thurber e
Roberto Max de Argollo. Esta linha de pesquisa era formada, além dos dois
pesquisadores responsáveis, por Luiz C. Pina, Hélio Campos e Antônia Azevedo, que
encontrava-se fora do país para doutoramento. O Projeto dava continuidade ao projeto
já realizado sobre a distribuição de elementos radioativos e sobre a história geológica
dos ambientes naturais, estando dividido em dois subprojetos: 1) Determinação das
602
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características químicas e isotópicas das águas do aquífero Bambuí, na região centronorte da Bahia; 2) Aplicação de elementos traços e isótopos estáveis ao estudo da
origem e história das rochas.604
O segundo projeto era constituído pelo grupo de aerossóis, cujo título era:
“Estudo das Precipitações Atmosféricas do Nordeste Brasileiro”, cujo chefe de
pesquisas, àquela altura, era o professor David Thurber, que integrava a equipe formada
por Clemiro Pereira, Paulo Lobo e Antônio Expedito, na ocasião afastado para
doutoramento, como mencionamos. O projeto realizava, desde 1972, a análise química e
isotópicas dos materiais de precipitação atmosféricas no Estado da Bahia, seja na fase
líquida, das chuvas, seja na fase sólida ou aerossóis. O grupo desenvolveu análises de
amostras de águas de precipitação, coletadas sistematicamente através da rede de
estações do Serviço Nacional de Meteorologia, nas cidades de Salvador, Cruz das
Almas, Serrinha, Jaguaguara, Itaberaba, Jacobina e Lençóis, donde se concluiu que
havia uma contribuição preponderante dos aerossóis marinhos na composição química
das precipitações, e que havia uma dependência dos resultados químicos e isotópicos do
regime de ventos, da distância da costa, e da intensidade das precipitações.605
O Projeto sobre o “Comportamento Geofísico dos Elementos em Solos
Tropicais” era chefiado pelo professor Paulo Fernando Simões Lobo, cuja equipe era
constituída pelos seguintes pesquisadores, além dele próprio: Kenneth Wolgemuth,
Joaquim Oliveira, Tereza Sakai e Francisco C. Pataro Queiroz. Procurava-se nesta linha
de pesquisa dar continuidade aos trabalhos que já estavam em andamento desde o início
do Programa. Procurava-se prever a estabilidade do solo, no que diz respeito á fixação
dos elementos essenciais a sua fertilidade, tais como Ca, P, Na, K, Mg, Al, N, dentre
outros, através de técnicas de geofísica nuclear.606
Nesta ocasião, o PPPG tem, pela primeira vez em sua história, um projeto
interrompido, não por decisão das agências de financiamento, mas por problemas
inerentes ao Programa. O projeto de número 4 fora interrompido por problemas internos
e choques entre um de seus pesquisadores, o Professor Visitante Joaquim Raul Ferreira
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Torquato e o Coordenador Adjunto do Programa e também Vice-Coordenador, o
professor Carlos Alberto Dias. Tratava-se de uma nova linha de pesquisa que deveria ser
implementada naquele semestre, mas que, em decorrências dos atritos internos, não
pudera ser colocada em prática. Os aspectos desta crise interna foram explicitados na
justificativa do Projeto, conforme podemos verificar a seguir:

No Projeto original, apresentado à FINEP, esta Pesquisa solicitava recursos
vultosos para a aquisição de equipamentos. Com o corte da FINEP, ao conceder
os recursos, através do Convênio FINEP (FNDCT) – 303/CT, esse sub-projeto
ficou praticamente prejudicado, em vista da distribuição dos recursos
concedidos não poderem ser canalizados para o atendimento deste Sub-projeto
em detrimento dos demais. (...) Por outro lado, o pesquisador principal desse
Sub-projeto, o Professor Visitante Dr. Joaquim Raul Ferreira Torquato, teve
sérios problemas de mal-ajustamento com a estrutura e a hierarquia do
PPPG/UFBA, tendo sido o seu contrato de trabalho rescindido, em decorrência
dos fatos ocorridos. Por essas várias razões, o Colegiado do PPPG/UFBA
aprovou, em reunião do dia 28.12.76, a desativação temporária deste SubProjeto.
Vale ressaltar, todavia, que a Pesquisa nº 8, “Fluxo de Calor Terrestre nos
Campos de Petróleo da Bacia do Recôncavo”, planejada originalmente para só
iniciar, de modo efetivo, em 1978, teve antecipado seu início para o 2º
semestre/76, em substituição ao Sub-projeto cancelado. 607

Afora este desentendimento, as demais linhas do Programa iniciavam as suas
atividades sem maiores problemas. O Projeto nº 5, de “Exploração de Cobre/Níquel no
Vale do Curaçá - Bahia” prosseguia as suas pesquisas sob a liderança de Carlos Dias,
tendo como membros da equipe, àquela altura: Shiguemi Fujimori, o próprio Carlos
Dias, Edson Sampaio e Telésforo M. Marques. O objetivo central ainda permanecia o
mesmo, conforme atesta o relatório do sub-projeto: “A preocupação fundamental nesta
pesquisa, na atual fase, é estabelecer critérios de seleção que possibilitem identificar as
607
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áreas mais prováveis quanto à ocorrência de depósitos minerais com importância
econômica”.608 Até aquele momento, sem maiores ocorrências.
O “Projeto de Instrumentação e Propriedades Físicas das Rochas”, de número 6,
era liderado por Carlos Alberto Dias, e era composto pela seguinte equipe de
pesquisadores: Carlos Dias, Edson Sampaio e Hedison K. Sato. O Grupo de
Instrumentação liderado por Carlos Dias já vinha realizando as suas atividades desde o
início do PPPG, e tinha como principais objetos de pesquisa: o desenvolvimento de
novos equipamentos de prospecção geofísica, ou o aprimoramento dos equipamentos já
existentes, bem como a avaliação de métodos de prospecção geofísica e a realização de
pesquisas de laboratório sobre as propriedades físicas das rochas, em apoio aos estudos
de exploração, além do estabelecimento de esquemas interpretativos de dados
eletromagnéticos de campo, com base em resultados obtidos em modelos reduzidos. 609
Outra linha de pesquisa do PPPG/UFBA, que tinha um forte apelo social, era o
Projeto de “Geofísica e Água Subterrânea no Estado da Bahia”, também conduzido por
Carlos Alberto Dias, cuja equipe era formada por: Carlos Dias, Olivar Antônio Lima de
Lima, Joaquim X. Cerqueira Neto e Joaquina L. Leite. Conforme o próprio Carlos Dias
descrevia no Relatório do Subprojeto nº 7: “Este Projeto visa contribuir para a solução
do problema de escassez de água em áreas importantes do Estado da Bahia, incluídas
no chamado Polígono da Seca”.610
A Pesquisa sobre “Fluxos de Calor Terrestre nos Campos de Petróleo da Bacia
do Recôncavo” era um Projeto novo no Programa e se iniciava sob a responsabilidade
de Humberto S. Carvalho, constituído pela equipe, ainda incipiente, formada pelo
próprio chefe de pesquisa e Vitor Vacquier. O Projeto pretendia estudar, em detalhes, o
comportamento geotérmico da Bacia do Recôncavo Baiano e as correlações de zonas de
acumulação de óleo com o fluxo geotérmico da região, fazendo uma correlação entre os
dados de diversas bacias petrolíferas já detectadas no mundo. 611
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Era um projeto arrojado e estrategicamente importante, do ponto de vista do
desenvolvimento econômico, mas estava previsto para ter início no ano seguinte e, em
razão do cancelamento de uma das linhas de pesquisas, já descrita, precisou ser
antecipado. Até maio de 1977, o Projeto já havia detectado, o fluxo térmico para os
campos de Araçás, Buracica, Fazenda Imbé, Água Grande, Taquipe e Miranga, todos no
Recôncavo Baiano. Buscava-se construir um modelo geotérmico para aquela Bacia,
com o intuito de extrapolar valores dos parâmetros térmicos para outras bacias
brasileiras para, posteriormente, fazer a correlação com outras regiões do globo. 612
O nono Projeto também era novo e procurava dar suporte aos demais projetos de
pesquisa do PPPG/UFBA. Trata-se do Projeto de Teoria dos Métodos Geofísicos, sob a
responsabilidade do professor Sérgio C. Guerreiro. A equipe era formada por: Edson E.
S. Sampaio, Paulo Miranda, Roberto Ponczek e Elpídio Jucá e procurava, segundo o
Relatório:

I- dar suporte teórico a vários grupos de pesquisa experimental do
PPPG/UFBA;
2- organizar a dirigir um sistema de computação e tratamento de dados
geofísicos;
3- desenvolver pesquisa, elaborando novos esquemas de interpretação geofísica,
bem como melhorando ou adaptando métodos já existentes.613

No que tange ao sistema de computação, o Programa procurava, desde 1975,
adquirir um computador de grande porte para possibilitar a análise de dados geofísicos.
Tal computador foi solicitado pelo Programa à FINEP, e tinha como finalidade atender,
não só ao Programa, mas a toda a UFBA. No Projeto enviado à FINEP, era pleiteado
como sento um Subprojeto Especial nº 12, sob a responsabilidade de Carlos Alberto
Dias, intitulado: “Aquisição de um Computador de Grande Porte para a UFBA”. A
questão do tratamento dos dados geofísicos seria de grande relevância para o
PPPG/UFBA na década seguinte, quando Carlos Alberto Dias, de volta à Coordenação
612
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do Programa, consegue estabelecer um importante vinculo com a Petrobrás, a partir de
quando se dá o reprocessamento de muitos dos dados obtidos pelo PPPG, o que dará
novos impulsos às pesquisas, a partir, inclusive, da aquisição do sonhado sistema de
computação.614 Veremos isso mais adiante.
Por fim, o Projeto nº 10 de “Geologia e Geofísica Marinha na Baía de Todos os
Santos e da Plataforma Continental”, sob a responsabilidade de Geraldo Villas Boas e
Abílio Bittencourt. Além do dois pesquisadores que chefiavam o subprojeto, a equipe
era composta por: William C. Burnett, Kenneth Wolgemuth Stanislav Knize, Aarne I.
Munne, Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão e Yeda de Andrade Ferreira. Esta
linha de pesquisas vinha realizando estudos detalhados de ambientes marinhos
interiores desde 1969, quando o Programa surgiu. Naquela ocasião, estes estudos eram
realizados na Baia de todos os Santos, e a partir da primeira metade da década de
1970, este trabalho se estendeu para a plataforma continental, entre Aracajú SE e
Canavieiras BA. Conforme o Relatório do Programa:

Os estudos a serem realizados, na Baía de Todos os Santos, deverão estar
voltados, basicamente, para a determinação de suas características hidrológicas
até então desconhecidas, bem como para os aspectos geofísicos de detalhe da
sua estrutura geológica. Na plataforma continental, serão feitos levantamentos
geofísicos de sísmica de reflexão e magnetometria, coleta de sedimentos
superficiais e em profundidade, e medidas de parâmetros físicos e químicos.
Após isso, serão conduzidos estudos em áreas selecionadas visando resolver
problemas específicos, relacionados com a avaliação do potencial econômico
dos depósitos da plataforma, restingas afogadas, depósitos placeres, etc. 615

Dessa forma, o Programa se reorganizava e se recuperava das crises pelas quais
tinha passado naqueles dois últimos anos. No entanto, a partir do segundo semestre
daquele ano de 1977, algo começaria a mudar. Uma nova temporada de crises se
614
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iniciava, dessa vez tendo como principal protagonista o próprio Reitor da Universidade
Federal da Bahia, Augusto Mascarenhas. Considero este como um dos períodos mais
difíceis pelo qual passaria o PPPG/UFBA, ao longo de sua breve existência e antes
mesmo que completasse dez anos de fundação, o Programa sofreria duros golpes a
partir de julho de 1977, e que se agravariam até a crise que levou este Reitor à
denunciar dois dos Convênios realizados entre a UFBA e a FINEP, o Convênio 303/CT,
do Programa de Pesquisa e Pós Graduação em Geofísica, e o 425/CT, do Programa de
Pesquisa em Geoquímica, denominado de Geociências, como já explicitamos.
As raízes desta crise se iniciavam numa escalada de resoluções emitidas pela
Reitoria, que não só dificultariam as pesquisas, como colocariam em xeque todo o
trabalho realizado pelo PPPG/UFBA, ao longo daqueles anos. Uma série de
correspondências seriam trocadas entre a Coordenação do Programa, a FINEP e a
Reitoria, algumas delas no sentido de abrandar, outras com o objetivo de denunciar à
FINEP a escalada de arbitrariedades cometidas pela Reitoria da UFBA que, por sua vez,
comprometeriam e causariam um grande impacto nas atividades científicas e nas
pesquisas do Programa.
As arbitrariedades cometidas pela Reitoria, ao longo do segundo semestre de
1977, seriam apenas um caminho, e o processo pelo qual o Reitor Augusto Mascarenhas
atingiria em cheio o PPPG/UFBA e, ao mesmo tempo, o Programa de Pós-Graduação
em Geociências (Geoquímica). Passemos, pois, a este processo.
Em entrevista concedida a Olival Freire Junior, Aurino Ribeiro Filho e Luana
Pereira, em um dado momento, quando se reportava à crise que levou à denúncia do
Convênio, Carlos Alberto Dias prestou o seguinte esclarecimento:

Agora, Mascarenhas ... o que aconteceu para chegar lá. Então o PPPG (...).
Chegou num dado momento que nós tínhamos 10% do orçamento da UFBA
(...). O Mascarenhas queria administrar os nossos recursos, porque ele achava o
cúmulo um grupo receber tanto dinheiro e o resto dos outros grupos muito
pouco.616
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orçamento da UFBA. O que posso afirmar, com base na documentação consultada na FINEP, é que a
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De fato, as atitudes do Reitor Augusto Mascarenhas caminharam para isso, ou
seja, para a materialização do desejo de administrar os recursos do PPPG, ou pelo menos
de reter parte destes recursos. Iniciava-se um desgaste, por parte da Reitoria, junto ao
PPPG, no que diz respeito ao repasse das verbas do Convênio 303/CT, o que implicaria,
inclusive, no atraso dos salários dos pesquisadores e técnicos administrativos do
Programa.
No dia 4 de julho de 1977, a professora Yeda de Andrade, na condição de
Coordenadora do Programa, enviou o Ofício nº 239/77 – PGF endereçado ao
Coordenador de Desenvolvimento Científico e Formação da FINEP, Guilherme M. de
La Penha, no sentido de sinalizar para a FINEP sobre os atrasos nos vencimentos
provenientes do Convênio 303/CT, ocasionados pela demora no repasse por parte da
Reitoria da UFBA. Conforme a correspondência da professora Yeda:

Senhor Coordenador
Estamos encaminhando a V.Sa. em anexo, a prestação de contas nº 02/77 do
Convênio FINEP (FNDCT) – 303/CT, correspondente ao trimestre abriljunho/77. Relativamente à esta prestação de contas, as seguintes justificativas
nos parecem necessárias: (1) – gostaríamos de chamar a atenção de V.Sa. para o
fato de que a liberação, pela FINEP, dos recursos do trimestre findo e o repasse
desses recursos pela Reitoria /UFBA foram realizados praticamente no final do
trimestre (28.06.77), de modo que grande parte desses recursos se acham
comprometidos como “contas a pagar”, ainda do trimestre abril-junho/77; (2) –
o Magnífico Reitor da UFBA suspendeu o pagamento dos salários ou da
complementação salarial dos pesquisadores nacionais a partir de maio/77, até
que esse pagamento seja liberado pelo mesmo; (3) – aguardando a implantação
de uma nova sistemática para operação dos recursos de Convênios na UFBA, o
Magnífico Reitor resolveu (Portaria nº 958/77) reduzir o valor máximo
permitido para Adiantamento até Cr$ 200.000,00 e reduzir para (um) o número
de Adiantamentos em aplicação por pessoa, de cada vez; (4) – o seguinte fato
UFBA foi uma das principais fontes financiadoras do PPPG, desde a sua criação, em março de 1969 e que
em vários momentos, foi a maior fonte de recursos do Programa, juntamente com a FINEP.
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vem ocorrendo, sistematicamente, por ocasião da liberação de novos recursos,
quando tudo ocorre normalmente (...). 617

Esta seria a primeira de uma série de correspondências emitidas pela
Coordenação do PPPG/UFBA, com o intuito de alertar a FINEP em relação aos
empecilhos criados pela Reitoria, quanto a execução do Convênio 303/CT. Alguns dias
depois desta correspondência, no dia 7 de julho, um novo Oficio nº 243/77 – PGF seria
emitido, novamente ao Coordenador de Desenvolvimento Científico e Formação da
FINEP, Guilherme M. de La Penha. Nele, a professora Yeda de Andrade, mais uma vez
se referia às mesma dificuldades, conforme o documento enviado à FINEP:

Senhor Coordenador
Tendo em vista que o Magnífico Reitor da UFBA retém, a partir de maio/77, o
pagamento da complementação salarial dos Pesquisadores nacionais do
PPPG/UFBA, pagos com recursos do Convênio FINEP (FNDCT) – 303/CT,
sob a alegação de que os mesmos devem ser enquadrados na tabela de
complementação salarial baseada nos valores estabelecidos pelo CNPq, que
foram transmitidos à UFBA por V.Sa., quando de sua visita em 19.05.77, vimos
solicitar a colaboração urgente de V.Sa., no sentido de normalizar a situação
aqui existente.
(...) Dado o caráter de urgência e a natureza do problema, solicitamos a
colaboração de V.Sa., no sentido de nos fornecer um parecer conclusivo dessa
matéria pela FINEP, em prazo de urgência.
Para maior esclarecimento de V.Sa., anexamos também cópia da Portaria do
Reitor de nº 990/77, datada de 03.06.77, que obriga o enquadramento. 618

Ao final do mês, no dia 27 de julho, a Coordenação do Programa emitiu uma
nova correspondência, desta vez ao Presidente da FINEP, José Pelúcio Ferreira, mais
617

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 1733, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
618
PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 1736, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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uma vez descrevendo a gravidade da situação pelo qual passava o PPPG. No Ofício nº
271/77 – PGF enviado à FINEP, a professor Yeda de Andrade explicitou a crise:

Senhor Presidente
Informamos V.Sa. que o Programa de Geofísica da Universidade Federal da
Bahia (PPPG/UFBA) encontra-se com dificuldades, cuja solução requer a
colaboração de V.Sa.
Desde maio/77 até esta data, há 3 meses portanto, os pesquisadores nacionais do
PPPG/UFBA não recebem sua complementação de salários que vinham
recebendo, com recursos do Convênio FINEP (FNDCT) – 303/CT. (...).
A suspensão desse pagamento resultou de uma decisão do Magnífico Reitor, em
25.05.77, por ocasião do julgamento do nosso pedido de adiantamento para
pagamento daquele pessoal. Posteriormente, soubemos que os motivos
alegados, para a suspensão, estavam relacionados com o teor da Portaria 990/77
de 03.06.77 sobre níveis salariais e critérios de enquadramento do pessoal
científico pago por convênio, segundo as normas do CNPq (...). Na verdade, os
critérios seguidos, no PPPG/UFBA, foram objeto de aprovação pela FINEP no
início do convênio, e confirmados em resposta a uma consulta recente por nós
formulada (...).
Não obstante o nosso empenho e os esclarecimentos prestados, atendendo a
diligência da Reitoria, a autorização do pagamento não foi efetuada até esta
data.
Tendo em vista a gravidade do problema, que aumenta progressivamente, no
âmbito do Corpo Científico do PPPG/UFBA, vimos solicitar a colaboração de
V.Sa. para que seja solucionada esta situação. 619

Após várias solicitações junto a FINEP, a Reitoria cederia e, um dia após esta
correspondência ao Presidente da FINEP, a Coordenação do PPPG enviaria uma nova
carta informando que o pagamento havia sido liberado, aproveitando para renovar o
protesto contra a situação pelo qual passava o Programa. No Ofício nº 272/77 – PGF, a
professora Yeda de Andrade escreve novamente ao Presidente da FINEP:
619

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1840-1841, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Senhor Presidente
Conforme comunicamos a V.Sa. no ofício 271/77 – PGF, o Pessoal Científico
do PPPG/UFBA teve o complemento do seu salário suspenso desde maio/77 até
esta data, por determinação do Magnífico Reitor da UFBA.
Hoje, finalmente, fomos comunicados de que o Magnífico Reitor decidiu
autorizar o pagamento.
Embora esse problema tenha sido solucionado, a correspondência referida
acima serve como um informativo sobre a situação pela qual este Programa,
financiado pelo Convênio FINEP - 303/CT, vem passando.
Desejando preservar o PPPG/UFBA como o resultado de uma importante
conquista cultural e científica do Nordeste, temos envidado nossos esforços. No
mesmo sentido, esperamos contar da parte de V.Sa. com o empenho e a
habilidade, que se fazem necessárias, e que tem caracterizado a atuação da
FINEP, para preservar e desenvolver essa Instituição. 620

Após três meses de desgaste e uma intervenção da FINEP, a Reitoria teve que
ceder. Augusto Mascarenhas perderia uma batalha, mas não perderia a guerra. Os
transtornos e a escalada de arbitrariedades continuariam para o PPPG/UFBA. No mês
seguinte, o Reitor procurou intervir novamente na gestão dos recursos dos Convênios
firmados com Universidade e, diga-se de passagem, o Convênio 303/CT, de Cr$
19.400.000,00 (dezenove milhões e quatrocentos mil cruzeiros), seguramente era um
dos mais bem pagos à UFBA, se não, o mais avantajado dos convênios firmados
naquele contexto.
A FINEP estava ciente da situação e intervindo, conforme se nota nesta
correspondência do Coordenador do FNDCT para o Desenvolvimento Científico,
Guilherme M. de La Penha, FINEP/006893/77, emitida em 3 de agosto de 1977, em
resposta aos ofícios enviados pela professora Yeda:

Prezada Senhora,
620

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 1851, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Acusamos

o recebimento da

sua

carta

de 7/7/777, relacionada

a

complementação salarial dos pesquisadores nacionais do PPPG/UFBA, a qual
nos aprestamos responder, concordando com a proposição.
Em anexo a relação dos pesquisadores e os seus níveis aprovados de acordo
com a classificação do CNPq, adotada pela FINEP. 621

Ainda movido pelos transtornos gerados pela Reitoria, Carlos Alberto Dias, na ocasião
Vice Coordenador em exercício do PPPG/UFBA, remeteu no dia 18 de agosto de 1977, o Ofício
nº 299/77 – PGF ao Coordenador Geral do FNDCT/FINEP, Dr. Carlos Antônio Lopes Pereira,
onde fazia uma descrição pormenorizada dos problemas que atingiam o Programa, e ainda
sugeria que se estudasse a possibilidade de transformar o PPPG em um “Instituto de Pesquisas
Geofísicas e Geológicas do Nordeste”, justificando tal proposição através de um documento
descrito como “CONFIDENCIAL”, por ele denominado de: “RELATÓRIO SUMÁRIO
SOBRE AS DIFICULDADES ATUAIS DO PPPG/UFBA”, anexo ao Ofício enviado à FINEP,
onde se podia notar mais um “pedido de socorro”:

Conforme entendimento mantidos com V.Sa., estamos remetendo, em anexo,
um Relatório Sumário sobre as dificuldades atuais pelas quais passa o
PPPG/UFBA.
Gostaríamos que V.Sa. estudasse uma solução possível para a presente situação,
conjugando os esforços da FINEP com o CNPq e o DAU, de modo a poder dar
prosseguimento às atividades de pesquisa e pós-graduação, que vem sendo
realizadas pelo PPPG/UFBA, desde a sua criação em 1969, de cuja importância
para o País não mais é possível duvidar.
Embora uma intervenção urgente e decidida da parte do DAU, junto à Reitoria
da UFBA, pudesse ainda trazer novos dados, as nossas convicções e a
disposição de continuar o esforço de implantar a pesquisa em Geofísica, no
âmbito da Universidade Federal da Bahia, acham-se bastante abaladas. Cremos
621

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1854-1855, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). A relação dos pesquisadores nacionais que tiveram
complementação salarial aprovada pela FINEP, bem como a classificação dos mesmos conforme os
parâmetros adotados pelo CNPq e seguidos pela FINEP naquele contexto, conforme o anexo descrito no
documento, são: Carlos Alberto Dias e David Lawrence Thurber (I A); Shiguemi Fulgimori e Yeda de
Andrade Ferreira (I C); Abílio Carlos Silva Pinto Bittencourt, Edson E. Starteri Sampaio, Geraldo da
Silva Villas Boas e Kenneth M. Wolgemuth (II A); Aroldo Misi, Paulo Fernando Simões Lôbo e
Stanilslav Knize (II B); Tereza Sakai (II C); Aarne Livari Munne e Sergio Cavalcante Guerreiro (III B);
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que seja tempo de ser pensada seriamente a viabilidade de criação de um
INSTITUTO

DE PESQUISAS

GEOFÍSICAS

E

GEOLÓGICAS

DO

NORDESTE, com sede na Bahia, organizadas nos moldes do INPA, no âmbito
do CNPq. Seria essa modalidade que resolveria a um tempo uma necessidade
premente da Região Nordestina, aproveitaria o precioso material humano
reunido pelo PPPG/UFBA, como núcleo inicial do Corpo Científico, Técnico e
Administrativo dessa nova instituição.622

O

“RELATÓRIO

SUMÁRIO

SOBRE AS

DIFICULDADES ATUAIS

DO

PPPG/UFBA”, em caráter CONFIDENCIAL, anexo ao Ofício, era composto de 6 paginas. Nele
Carlos Alberto Dias fazia as seguintes considerações:

Durante as administrações da Universidade anteriores à atual, o PPPG/UFBA
gozou de “relativa autonomia” administrativa e financeira, tendo se instalado e
crescido extraordinariamente, neste período. Embora a modalidade de
PROGRAMA tenha sido adequada durante essa primeira fase inicial, a
experiência mostra que uma forma institucional mais estável torna-se necessária
para garantir o seu pleno desenvolvimento, na atual fase madura de sua
existência.
A evolução natural do PPPG/UFBA, caso permitida, o levará à categoria de
CENTRO

ou

NÚCLEO

DE

PESQUISAS,

gozando

de

autonomia

administrativa e personalidade jurídica, em uma forma institucional semelhante,
pelo menos, à de um Órgão Suplementar da UFBA.
O que está se presenciando, atualmente, é um esforço da parte do Magnífico
Reitor em desarticular o PPPG/UFBA nas suas bases físicas, e com isso levá-lo
ao desmoronamento. (...)
Existe na UFBA atualmente uma situação de crise profunda, quanto à sua
administração: I) Não existe transferência de competência pelo Reitor, nem
respeito às fronteiras dessa competência, o que converteu a pessoa do
Magnífico Reitor no único centro de decisão sobre todas as coisas e sobre todos
os níveis; II) acham-se aviltados os critérios objetivos nas decisões do executivo
Francisco Carlos Patarco de Queiroz, Helio Silva Campos Joaquim Xavier Cerqueira Neto, Joaquina
Lacerda Leite, Luiz Carlos Pina e Paulo Eduardo Avanzo (III C).
622
PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1862-1863, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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universitário. O Magnífico Reitor não reconhece o valor das assessorias, nem
respeita a dignidade dos cargos dos assessores, que a legislação criou.
Essa situação de crise incide sobre o PPPG/UFBa, com maior intensidade, em
virtude do seu maior grau de organização e dinâmica no âmbito da UFBa.
O PPPG/UFBa está com a sua existência ameaçada, e depende muito neste
momento do empenho que tiveram o DAU e Órgãos como a FINEP e o CNPq
em oferecerem-lhe o necessário suporte, para que o mesmo possa atravessar
esta situação desastrosa, em que se encontra a UFBa, sem sucumbir.623

Alguns dias depois deste “Relatório” enviado por Carlos Dias à FINEP, as
arbitrariedades por parte da Reitoria continuariam. De olho na possibilidade de angariar
uma “fatia desse bolo”, o Reitor Augusto Mascarenhas emitiu uma Resolução onde
procurava, literalmente, reter uma percentagem dos recursos disponibilizados pelos
Convênios firmados entre a UFBA e as agências de fomento. No dia 23 de agosto de
1977, conforme a Resolução 54/77:

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista a deliberação do CONSELHO DE
CURADORES prolatada em sessão realizada em 19 de julho do corrente,
RESOLVE: (...)
Será cobrado, a partir desta data e a critério desta Reitoria, nos contratos sobre
os programas e/ou convênios de pesquisa aplicada e/ou convênios de extensão,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos respectivos
contratos e/ou convênios, como ressarcimento das despesas fixas, inclusive
administrativas que serão efetuadas pela Universidade.
A presente Resolução entrará em vigor a partir de 1º de setembro de 1977,
revogadas as disposições em contrário.624

623

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1864-1869, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
624
PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 2243, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). (O grifo é meu).
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Esta Resolução deixava explícita a intenção da Reitoria. Era literalmente uma
apropriação indébita dos recursos disponibilizados pelas agências de fomento para a
realização das pesquisas que eram feitas na Universidade e, note bem, “(...) sobre os
programas e/ou convênios de pesquisa aplicada (...)”, ou seja, o PPPG/UFBA seria
atingido em cheio. Pelas contas, a Reitoria desejava reter nada menos do que a quantia
de Cr$ 4.850.000,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros), ou seja,
25% do valor global do Convênio 303/CT de Cr$ 19.400.000,00 (dezenove milhões e
quatrocentos mil cruzeiros).625
Em resposta e esta Resolução, o Vice Coordenador do Programa, Carlos Alberto
Dias, enviou uma nova correspondência ao Coordenador de Desenvolvimento
Científico e Formação de Recursos Humanos da FINEP, Guilherme M. de La Penha,
onde através do Ofício nº 344/77 – PGF, de 29 de setembro de 1977, comunicava:

Prezado Dr. Guilherme
Enviamos a V.Sa., em anexo, cópia da Resolução nº 54/77, datada de 23.
Agosto.77, de autoria do Magnífico Reitor da UFBa, recebida por nós, uma
semana após a reunião mantida com o DAU, em 31.08.77.
Acreditamos que nenhuma Agência de apoio à pesquisa neste País aceitará
pagar à Reitoria 25% do total do valor de um Convênio, como taxa de
administração. Note-se que esse dispositivo será executado “a critério da
Reitoria...”, e ainda à “pesquisa aplicada”, definida, provavelmente, também
pela Reitoria.
Acreditamos que essa Portaria poderá ser usada para gerar um impasse com a
FINEP, por ocasião da renovação dos nossos Convênios.
Dada a gravidade, gostaríamos que V.Sa. desse ciência deste fato à Presidência
da FINEP e à Direção do DAU.
625

O valor aproximado em reais, a preços de março de 2013, de 25% do valor global do Convênio
303/CT firmado ente a FINEP e o PPPG/UFBA, equivale hoje, a aproximadamente a: R$ 2.972.071,58
(dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Para a
conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o
site: http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de
abr. de 2013.
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Agradecendo todo o prestimoso apoio que temos recebido da FINEP e de
V.Sa.626

As intervenções da Reitoria não parariam por aí. Além da Resolução nº 54/77,
que previa a retenção dos recursos dos Convênios, Augusto Mascarenhas criaria as
condições materiais para isso. O novo impasse criado pela Reitoria, naquele momento,
era justamente impedir que os recursos caíssem diretamente na conta criada pela
executora do Convênio 303/CT, no caso, a professora Yeda de Andrade, conta esta
criada justamente para esta finalidade. A FINEP, por intermédio do Supervisor do
FNDCT, Carlos Antônio Lopes Pereira, já havia sinalizado, através da carta
FINEP/008336/77, endereçada ao próprio Reitor Augusto Mascarenhas, no dia 2 de
setembro daquele ano, que havia três contas bancárias para se receber os recursos do
Convênio, e que a Reitoria deveria se adequar às regras da Secretaria de Planejamento,
deixando apenas uma única conta no Banco do Brasil, em nome da executora do
Convênio.627 O Reitor, não tardaria a dar a resposta.
No dia 4 de novembro de 1977, o Superintendente Administrativo da UFBA, o
Sr Jorge Laborda, emitiu o Ofício SAD nº 582/77 ao Coordenador de Desenvolvimento
Científico e Formação de Recursos Humanos da FINEP, Guilherme M. de La Penha,
onde comunicava as “novas providências” adotadas pela Universidade, com relação às
novas contas bancárias criadas pela Reitoria, com o intuito de “mediar e administrar a
entrega dos recursos”:

Senhor Coordenador,
Vimos informar a V.Sa. que esta Universidade adotou as seguintes providências
para atender às necessidades de continuidade dos Convênios firmados entre a
UFBA e essa Financiadora, até o final do corrente ano:
1- CONVÊNIO FINEP (FNDCT) – 303/CT – GEOFÍSICA
626

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 1891, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
627

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1874-1875, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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1.1-

Manutenção da conta nº 671.710-1 Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica/UFBA – Convênio FNDCT – 303/CT,
movimentada pelo Magnífico Reitor e seu Chefe de Gabinete, para
recebimento dos recursos da FINEP.

1.2-

Abertura de conta nº 603.229-X Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica Convênio FNDCT – 303/CT, Yeda de
Andrade Ferreira, para receber adiantamento, visando a execução
de despesas desse Convênio.628

As ingerências da Reitoria pareciam não ter fim, mas justamente com o objetivo
de dar “um basta” naquela situação, ou frear as constantes intervenções do então Reitor,
Augusto Mascarenhas, a FINEP o enviou, naquele mesmo mês, um ofício cujo código
era: FINEP/011781/77, através do Coordenador do Departamento Financeiro da FINEP,
Delson de Valois Santos, onde se dava uma resposta direta à Reitoria e,
consequentemente, á Superintendência Administrativa da UFBA:

Magnífico Reitor,
Vimos pela presente, informar a Vossa Magnificência que esta Financiadora
após acusar o recebimento do Ofício SAD nº 582/77 da Superintendência
Administrativa dessa Universidade, concluiu que o esquema nele proposto
quanto ao repasse dos recursos financeiros aos Convênios 302/CT e 303/CT, é
contrário às normas e procedimentos adotados por esta FINEP, os quais foram
instituídos pela IGF/SEPLAN.
Assim sendo, informamos que estamos processando as liberações dos recursos
para estes Convênios nas contas bancárias abertas pela Superintendência
Administrativa, referentes aos respectivos Projetos, conforme se segue abaixo:
A) Convênio 302/CT:
628

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 1930-1931, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). (O grifo é meu). A mesma correspondência menciona o
Convênio 302/CT, firmado entre a FINEP e o IFUFBA, referente ao Projeto de Física do Estado Sólido,
também desenvolvido neste Instituto, com recursos do FNDCT, cujo executor era o físico Zbigniew
Baran, que também atuava como professor e pesquisador no PPPG/UFBA. Apesar do Projeto da Física do
Estado Sólido, fugir ao escopo desta tese, creio que seja importante fazer esta menção, a fim de deixar
pistas, para que outros pesquisadores possam investigar esta lacuna na historiografia da ciência na Bahia,
a saber: o desenvolvimento da Física do Estado Sólido no IFUFBA.
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Conta Bancária – nº 603.230-3 – Física do Estado Sólido – Convênio
FNDCT 303/CT;
Valor Liberado – Cr$ 2.018.908,00 (dois milhões, dezoito mil, novecentos e
oito cruzeiros).

B) Convênio 303/CT:
Conta Bancária – nº 603.229-X – Programa de Pesquisa e Pós-Graduação
em Geofísica – Convênio FNDCT – 303/CT;
Valor Liberado – Cr$ 7.857.180,00 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e
sete mil, cento e oitenta cruzeiros). 629

Com esta correspondência, a FINEP resolvia dois problemas de uma só vez. O
primeiro deles era evitar que a Reitoria se apropriasse dos 25% do Convênio, o que
geraria enormes prejuízos às pesquisas no PPPG/UFBA. Mas de que forma a FINEP
garantiu isso? A habilidade desta agência financiadora para resolver o problema foi
surpreendente. Note bem, à medida que as contas criadas pela Reitoria são
expressamente desconsideradas, e as contas abertas em nome dos executores legais dos
referidos Projetos, nº 303/CT e nº302/CT, são categoricamente validadas, inclusive com
respaldo legal, os dois problemas foram resolvidos, não só o controle das contas pelos
executores legais dos Convênios estaria salvaguardado, como, ao mesmo tempo,
evitava-se qualquer tipo de retenção dos recursos do FNDCT e, consequentemente,
qualquer tipo de ingerência por parte da Reitoria. A FINEP começava a dizer não ao
Reitor Augusto Mascarenhas.
No dia 6 de dezembro, o Superintendente Administrativo da Universidade
Federal da Bahia, o Sr. Jorge Laborda, em nome da Reitoria, novamente emitiu o Ofício
629
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SAD nº 637, ao Supervisor da Área Operante da FINEP, Carlos Antônio Lopes Pereira,
desta vez para acatar a decisão da FINEP, no que diz respeito aos executores legais dos
Convênios e suas respectivas contas para movimentação dos recursos:

Senhor Supervisor,
Conforme entendimentos mantidos com V.Sa. informamos números das contas
e respectivos Executores dos Convênios a seguir enumerados:

1.

Convênio FNDCT – 303/CT

Executor YEDA DE ANDRADE FERREIRA
Nº da Conta 603.229-X
2.

Convênio FNDCT – 302/CT

Executor ZBIGNIEW BARAN
Nº da Conta 603.230-3.630

Os limites impostos pela FINEP às arbitrariedades cometidas pelo Reitor da
Universidade

Federal

da

Bahia, Augusto

Mascarenhas,

causariam

impactos

inimagináveis. Sem ter como intervir no Convênio nº 303/CT firmado entre a FINEP e o
PPPG/UFBA, a Reitoria não teria mais como manipular a conta bancária e nem mesmo
reter parte dos recursos para a Universidade. Aquele que deveria estar protegendo e
fortalecendo os grupos de pesquisa de sua Universidade, procurava destruí-los. E com
este intuito, no ano seguinte, chegaria ao limite de denunciar o Convênio nº 303/CT do
PPPG/UFBA, nos seus últimos meses de vigência, antes que pudesse ser finalizado
adequadamente. A mais nova e pior das crises começava.
No dia 9 de fevereiro de 1978, o Reitor Augusto Mascarenhas, através do Ofício
nº 0241/78, emitido ao Presidente da FINEP, José Pelúcio Ferreira, resolve denunciar
dois Convênios firmados entre a FINEP e a UFBA. Trata-se do Convênio nº 303/CT, de
13 de abril de 1976, referente ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica
PPPG/UFBA e do Convênio nº 425/CT, de 7 de dezembro de 1977, referente ao Projeto
630
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de Pós-Graduação em Geociências do “Grupo da Geoquímica”. Ambos os programas
considerados de Excelência no âmbito das Geociências no país, especialmente o
PPPG/UFBA.
No Ofício enviado à FINEP, Augusto Mascarenhas faz uma longa exposição de
motivos que o levavam a cometer aquele ato de denunciar dois dos principais
Convênios firmados entre a UFBA e a FINEP. Analisando o documento, não se encontra
uma só razão fundamentada, ato ilícito, falha de orçamento, nota fiscal, enfim,
absolutamente nada que justificasse ou fundamentasse a sua decisão. Diante disto, da
impossibilidade de provas, ele centra seus argumentos em basicamente alguns pontos,
são eles: a recente história dos conflitos ocorridos nos Institutos de Física entre Carlos
Dias e o Vice Diretor Jean Flexor, e no de Geociências, entre o “Grupo da Geofísica” e
o “Grupo da Geoquímica”; as disputas internas por cargos e a oposição “liderada” por
Carlos Dias contra a sua Reitoria. Portanto, nada que representasse algum fato concreto.
Ele cita o nome de Carlos Alberto Dias, por diversas passagens durante o
documento, o que evidencia uma explícita parcialidade e até uma rejeição à sua
permanência na UFBA. O Ofício de cinco páginas enviado a FINEP é, realmente, uma
“pérola” e o capítulo de uma das mais graves crises pelo qual o PPPG/UFBA passaria.
Diante da impossibilidade de controlar o Convênio nº 303/CT, só lhe restou apelar para
a denúncia, mesmo sem fatos concretos que a justificasse. Vejamos algumas das suas
“exposições de motivos”:

Prezado Presidente:
Temos a esperança de que V.Sa. nos perdoe a extensão desta exposição de
motivos, que desejamos seja suficientemente clara. Ela se refere à situação atual
dos Convênios nº 303/CT, de 13 de abril de 1976 e nº 425/CT de 07 de
dezembro de 1977, ambos assinados pela Universidade Federal da Bahia e pela
FINEP, para atuarem no âmbito das geociências. (...).
Desde que, há seis anos, (...), tivemos os primeiros contactos com programas a
que se referem os Convênios citados (...), que verificamos a contribuição
crescente dos mesmos na formação de um foco de luta interna, na UFBA, luta
que ultrapassava os limites das duas Unidades diretamente envolvidas e atingia
praticamente todas as áreas de ciências básicas da Universidade.
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As dissensões internas nos Institutos de Geociências e Física, pelo seu
passionalismo, eram particularmente difíceis de contornar. Em um dos seus
períodos mais agudos (já então ocupávamos o cargo de Reitor), o então
executor de um dos Convênios, em disputa com outro professor, também ligado
ao mesmo programa de trabalho e Vice-Diretor de uma Unidade, praticou
perturbação da disciplina que constituiu-se em falta grave, segundo a conclusão
de um inquérito mandado instalar na ocasião por Comissão composta por três
membros do Conselho Universitário da UFBA e presidida por um Juiz de
Direito, não havendo como evitar a suspensão por 30 dias do referido
professor.631

O episódio relatado pelo Reitor havia ocorrido há quase dois anos atrás, e tratouse de um desentendimento entre Carlos Aberto Dias e o Vice Diretor do Instituto de
Física, também membro do PPPG e responsável pelo Laboratório de Fracas
Radioatividades, como já mencionamos, que à época, passou a ser denominado de
Laboratório de Física Nuclear Aplicada, o que gerou a referida punição de 30 dias ao
então Coordenador e ainda executor do Convênio 303/CT. Segundo Augusto
Mascarenhas, ainda conforme seu Ofício enviado à FINEP:

Não obstante os esforços da UFBA, os problemas que vimos relatando tomaram
atualmente uma feição inaceitável, que passamos a expor:
Luta dentro do Instituto de Geociências pelo acesso aos seus cargos diretivos,
com consequente agudização da crônica luta dos grupos envolvidos nos vários
programas.
A tendência de um dos programas ao isolacionismo institucional, levando a uma
luta aberta contra a Direção Superior da Universidade, mais particularmente a
Reitoria, em função dos mecanismos de controle postos em operação e que são
imprescindíveis à manutenção da estrutura básica da Universidade. (...).
Estes fatos, porém não apenas eles, contribuíram para o grande aumento da
oposição à Reitoria, (...).

Esta se tem feito sentir dos seguintes meios: a)

Tentando provocar a descrença nos Professores, convencendo-os de que a
Reitoria promoverá o esvaziamento financeiro da UFBA com a falta de apoio ao
631
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único Professor que merece a confiança da FINEP, que é o Professor Carlos
Alberto Dias. b) Tentando junto ao DAU, em entrevista pessoal do Diretor,
Professor Sylvio Carlos Bandeira de Mello e Silva e do Professor Carlos
Alberto Dias, com o Diretor daquele órgão, deformar, como pessoal e
discriminatória, a atitude do Reitor da UFBA campanha que continua através
assídua correspondência, enviada ao mesmo órgão (...).
Diante do exposto, pensamos que estão claros os motivos pelos quais, como
Reitor da UFBA, estamos convencidos da inviabilidade operacional dos
Convênios 303/CT, de 13 de abril de 1976 e 425/CT de 07 de dezembro de
1977. Assim sendo, nos sentimos na contingência de denunciá-los propondo o
imediato encerramento dos mesmos, o que faço no momento, por intermédio
deste documento.632

Com o fato consumado, nada mais havia de ser feito. Caberia à FINEP lamentar
e ao PPPG/UFBA sobreviver. A FINEP, literalmente, lamentou, e o Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica procurou sobreviver. Em correspondência
codificada como: FINEP/001591/78, José Pelúcio se remeteu ao Reitor da UFBA,
Augusto Mascarenhas, aceitando a denúncia e lamentando a decisão. No dia 17 de
fevereiro daquele ano, a FINEP comunicava:

Magnífico Reitor:
Acusamos o recebimento da Exposição de Motivos encaminhada através do
Ofício nº 242/78, datado de 9 do corrente, onde Vossa Magnificência discorre
sobre as dificuldades internas existentes na área de Geociências da
Universidade Federal da Bahia, em consequência das quais vem denunciar os
Convênios 303/CT (Geofísica) e 425/CT (Geoquímica) assinados com esta
Empresa, respectivamente em 13.04.76 e 07.12.77.
Lamentamos profundamente o ocorrido em vista da real contribuição que a
UFBa poderá continuar a proporcionar às metas do II Plano Básico de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na área de Geociências, através de
projetos de pesquisas fomentados com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entretanto, independentemente das
632
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razões alegadas por Vossa Magnificência, que são de economia interna da UFBa
e sobre os quais a FINEP nada tem a dizer, esta Financiadora se vê na
contingência de concordar com a denúncia proposta por Vossa Magnificência
dos mencionados convênios, a partir da data de 15 de fevereiro do corrente
ano.633

A partir de então, todas as contas bancárias dos referidos convênios foram
bloqueadas e nada mais se poderia fazer. Com isso, o PPPG/UFBA saia da agenda mais
privilegiada já concebida neste país, no que tange a investimentos federais feitos em
ciência, tecnologia e educação superior, especialmente em pós-graduação, à medida que
deixou de receber os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), deixando assim de integrar o II PBDCT, como bem menciona
José Pelúcio Ferreia, Presidente da FINEP e o responsável pela execução do Fundo.
Como eu salientei, não por qualquer prova de ilicitude concreta, mas pela arbitrariedade
da Reitoria, como o próprio documento atesta, não há um só ilícito comprovado.
O Programa só voltaria a firmar novos convênios com a FINEP e a receber
recursos do FNDCT após a saída de Augusto Mascarenhas da Reitoria da UFBA, o que
ocorreria a partir de 1979, enquanto isso, o Programa teve que sobreviver a duras penas,
no entanto, sobreviveu.
Naquele mesmo mês, José Pelúcio comunicava ao Presidente do CNPq, José
Dion, sobre a decisão da Reitoria da UFBA, e ainda lamentava novamente o ocorrido,
conforme carta: FINEP/001744/78 enviada ao CNPq:

Senhor Presidente,
O magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia, pelo Ofício nº241/78, de
09.02.78, comunicou à FINEP que havia tomado a decisão de denunciar dois
convênios assinados com esta Empresa. Tais convênios tinham por objetivo
apoiar programas de pesquisa e pós-graduação em Geofísica (Convênio 303/CT
de 13.04.76 no valor de Cr$ 19.400.000,00) e Geoquímica (Convênio 425/CT
de 07.12.77 no valor de Cr$ 6.000.000,00). As razões apresentadas para a
denúncia são internas à UFBa, e sobre elas a FINEP nada tem a dizer. Assim
633
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sendo, apenas de lamentar profundamente o ocorrido pelas suas consequências
negativas sobre a implantação do II PBDCT, a FINEP foi levada a concordar
com a decisão do Magnífico Reitor, conforme cópia da carta em anexo.634

No mês seguinte, seria a vez de Carlos Alberto Dias, Vice Coordenador do
Programa, escrever para a Presidência da FINEP, tecendo considerações sobre o
ocorrido e ainda oferecendo uma possível solução que pudesse continuar mantendo o
PPPG/UFBA. Conforme carta enviada a José Pelúcio, em 14 de março de 1978, Carlos
Dias se manifestaria pela primeira vez sobre o incidente:

Senhor Presidente
Ainda traumatizados com o ato do Magnífico Reitor da Universidade Federal da
Bahia, Prof. Augusto da Silveira Mascarenhas, que resolveu denunciar em
09.02.78 os Convênios 303/CT e 425/CT, assinados por esta Universidade e a
FINEP, (...).
É sabido, hoje publicamente, que a denúncia dos Convênios resultou de um ato
isolado do Magnífico Reitor, e particularmente no caso do Convênio 303/CT
(Geofísica/Geologia) destituído de qualquer razão objetiva (...).
Como integrante do grupo científico mais atingido agradecemos as medidas
adotadas pela FINEP, visando amparar os Programas afetados. (...)
De nossa parte, aceitaríamos durante 1978/79 uma solução de triangulação via
CNPq, através de “Auxílios Individuais”, apesar dos inconvenientes, inerente a
esta modalidade de apoio financeiro, como parte do tributo que se deve pagar
para fazer existir no País uma tradição das mais meritórias.635

De fato, seria esta “triangulação” ao qual se referia Carlos Dias, que salvaria o
PPPG/UFBA durante este tempo em que esteve sem o apoio do convênio com a FINEP.
Além dos referidos “Auxílios Individuais” fornecidos pelo CNPq, a CAPES e a DAU,
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seriam os grandes parceiros do Programa durante este contexto de crise. Ademais, como
explicita o texto, a própria FINEP tomaria medidas “visando amparar os Programas
afetados”, e assim foi feito.Voltaremos a este ponto um pouco mais adiante.
No segundo semestre de 1978, precisamente em agosto, o Reitor Augusto
Mascarenhas foi convidado a depor em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
sobre a situação do ensino superior no Brasil e, lá em Brasília, na Câmara dos
Deputados, ele apresentou um documento de 135 páginas, das quais 93 delas seriam
compostas de “provas documentais”, onde procurava prestar esclarecimentos sobre:
“todos os problemas da UFBA que foram criticados”, ou pelo menos de que ele tenha
tido notícias, conforme ele declara ao iniciar o seu depoimento.636
O documento é bastante extenso e retrata uma crise maior dentro da UFBA,
naquele contexto havia uma greve de estudantes na Universidade, que teria alcançado
grandes proporções nos noticiários locais e nacionais. Uma série de atos públicos foram
organizados pelos estudantes. Segundo ele mesmo retrata em seu depoimento, o mais
importantes desses atos se deu em 1º de junho daquele ano, onde houve confronto entre
a polícia e os estudantes, “perto dos Campi da Universidade”. Ainda relata as razões
pelas quais a UFBA e ele próprio, como seu representante maior, teria sido convocado
a depor naquela CPI, conforme relata:

A julgar pelo noticiário, uns poucos professores estranhos às áreas em greve,
também foram ouvidos em sessões públicas e, diante dos ilustres membros
desta CPI, fizeram desfilar críticas, inclusive denúncias contra supostas
irregularidades administrativas da UFBA. Também teriam havido acusações
sobre o modo do Reitor gerir os negócios da Universidade. 637

Tratava-se de um contexto de reorganização da sociedade civil pela abertura
política e reestruturação da democracia no país, bem como pela campanha de “Anistia”
aos exilados políticos. O movimento estudantil se reorganizava nas principais capitais
do país, como descreve Elio Gaspari em sua obra: “A Ditadura Encurrala”, onde dedica
um capítulo ao tema da “política de abertura”, e nele uma seção onde trata do
636
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“movimento estudantil”, intitulada: “A geração de 1977 vai para a rua”.638 O país
passava por um período de transição política, cabendo ao General Geisel levar adiante,
ou pelo menos avançar, tanto quanto fosse possível, até o final de seu mandato, no
processo de abertura política, bem expressos no slogan da: “Distensão Lenta, Gradual e
Segura”.
Apesar das crise e do forte período de alterações no campo da política e da forte
crise econômica, a “política científica” estruturada pelo Regime Militar permaneceria
intacta. Estava em curso o II PBDCT, e o “Relatório Anual do PPPG/UFBA”, de 31 de
dezembro de 1978, nos dá uma boa dimensão do que ocorria com o Programa naqueles
“tempos de crise”, em que o mesmo perdera parte considerável do seu aporte financeiro,
em razão da denúncia do convênio com a FINEP. Segundo o referido Relatório:

Em 1978 o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da
Universidade Federal da Bahia PPPG/UFBA cumpriu com extrema dificuldade
suas atividades de pesquisa e ensino pós-graduado, tendo em vista a perda de
recursos do Convênio 303/CT no valor de Cr$ 6.400.895,00. Contudo vários
trabalhos foram concluídos

e submetidos a publicação em revistas

especializadas ou apresentados como teses. Os dados vem detalhados no corpo
do relatório. Merece destaque o primeiro doutorado concluído em 31.10.78.
A administração do referido Programa esteve a cargo de uma Coordenação e do
respectivo Colegiado Deliberativo, constituídos dos seguintes membros: Yeda
de Andrade Ferreira (Coordenadora), Carlos Alberto Dias (Vice-Coordenador),
Aroldo Misi, Paulo Fernando Lôbo, Roberto M. de Argollo, David Lawrence
Thurber, Carlos Alberto Fenley Borges Botelho (Representante Estudantil). 639

Naquele ano, 28 alunos se matricularam no Programa, dos quais 8 para o curso
de doutorado e 17 para o mestrado, registrando-se ainda a matrícula de 3 alunos
especiais. Entre 1977 e dezembro de 1978, 10 pesquisadores concluíram o Mestrado, e
o Programa ainda formou o seu primeiro Doutor em Geofísica, o Geólogo Edson
637
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Emanoel Starteri Sampaio, com tese desenvolvida em: “Perfilagem Eletromagnética de
Falhas e Diques Verticais Empregando Campos de Onda Plana”, tendo como orientador
o professor Carlos Alberto Dias.640
O Corpo científico do Programa, na ocasião, era formado por 14 pesquisadores,
dentre os quais estavam: Carlos Alberto Dias, David Lawrence Thurber, Gosula N.
Reddy, Jean Marie Flexor, John Taft Nicholson, Lloyd Geldart, Luiz Rijo, Roberto Max
de Argollo, Paulo Fernando Simões Lobo, Stanislav Knize, Bimal Battacharyya, Jesus
Antonio B. Gomes, Kenneth M. Wolgemuth e Victor Vacquier. Esses pesquisadores
estavam divididos, como de costume, na organização padrão do Programa, entre: Setor I
(Geofísica Nuclear), Setor II (Geofísica Aplicada) e Setor III de (Geologia).641
É interessante notar que, mesmo com todas as dificuldades daquele ano, o
Programa ainda tenha conseguido ter uma boa desenvoltura na produção de artigos, bem
640
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(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). No que tange às suas linhas de pesquisas, o Programa não
havia sofrido grandes alterações. A Geofísica Nuclear abarcava o Programa nº 1, de “Estudos de
Diferenciação das Rochas e Aplicação à Hidrologia”, o Programa nº 2, de “Estudo das Precipitações
Atmosféricas no Nordeste Brasileiro” (Aerossóis), o Programa nº 3, refrente ao “Comportamento
Geofísico dos Elementos em Solos Tropicais”; a Geofísica Aplicada era composta pelo Programa nº 4,
sobre “Exploração do Cobre/Níquel no Vale do Curaçá, Bahia”, o Programa nº 5, de Desenvolvimento de
Instrumentação e Propriedades Físicas das Rochas”, o Programa nº 6, de Geofísica de Água Subterrânea
no Estado da Bahia”, o Programa nº 7, de “Fluxo de Calor Terrestre nos Campos de Petróleo da Bacia do
Recôncavo”, o Programa nº 8, de Teoria dos Métodos Geofísicos” e o Setor III (Geologia), que abarca o
Programa nº 9, de “Geologia e Geofísica Marinha da Baía de Todos os Santos e da Plataforma
Continental” e o Programa nº 10, de Depósitos Minerais da Chapada Diamantina, Bahia”.
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como ter participado de várias reuniões e congressos científicos ao longo do ano, sendo
alguns deles nacionais e outros internacionais. A crise que se abateu sobre o
PPPG/UFBA, não abalou a produção acadêmica nem o desempenho de seus
pesquisadores que, em certa medida, conseguiram manter o nível das publicações.642
642

PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotogramas nº 2179-2184, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). Dentre os trabalhos publicados em 1978, estão: Argollo,
Roberto M. , J. G. Schilling (1978) – Ge – Si and Al Fractionation in Hawiian Vocanic, Geochimica et
Cosmochimica Acta, 42, 623-630; Roberto M. , J. G. Schilling (1978) – Simultaneous Determination of
Gallium and Germanium in Ogneous Rocks by Neutron Activation, Analytica Chimica Acta, 96, 117123; Roberto M. , J. G. Schilling (1978) – Ge – Si and Ga – Al Variation along the Reykjanes Rdge and
Aceland Iceland, Nature, 276, 24-28; Bittencourt, Abílio C. S. P., G. S Vilas Boas, J.M. Flexor, L. Martin
(1978) – Excursão sobre as Formeções Quaternárias do Litoral da Região de Salvador, Bahia – Livro
Guia para Excursão, Simpósio Internacional de Correlação Geológica, PPPG/UFBA, 1978; Fujimori,
Shiguemi (1978) – Rochas Alcalinas da Fazenda Hiassú, Itajú do Colonia – Bahia, Sociedade Brasileira
de Geologia – Núcleo da Bahia, Publicação Especial, nº 2; Leite, J. L., R. D. Barker (1978) – Resistivity
Surveys Employed to Study Coastal Aquifers in the State of Bahia, Brazil, Geoexploration, 16, 14; Misi,
Aroldo (1978) – Ciclos de Sedimentação e Mineralização de Chumbo – Zinco nas Sequências Bambuí
(Super – Grupo São Francisco), Estado da Bahia, Anais do XXX Congresso Brasileiro de Geologia,
Recife, 1978, v. 6, 2548-2561; Palacky, G. J. (1978) – Selection of a Suitable Model for Quantitative
Interpretation of Towed – Bird AEM Meassurements, Geophysics, 43, 3, 576-587; Ribeiro Filho, Aurino,
Humberto S. R. Tanure (1978) – Estudo das Razões Mg/Na, Ca/Na e K/Na nas Águas de Chuva da Bacia
do Paraguacú – Brasil, Revista Brasileira de Geociências, 8, 1; Ribeiro Filho, Aurino, K. Wolgemuth
(1978) – Construção e Uso de um Amostrador de Água com capacidade para 2 litros – Revista Brasileira
de Tecnologia, 8, 213-222. Dentre os trabalhos aceitos para publicação naquele ano estão: Bittencourt,
Abílio C. S. P., L. Matin, G. S. Vilas Boas, J. M. Flexor (1978) – Quaternary Marine Formation of the
Litoral of the States of Bahia (Brazil), Anais do Simpósio Internacional sobre Evolução Costeira no
Quaternário – São Paulo – SP; Gomes, F. V. M., Cabral, D. L. Thurber (1978) – The Use of U234 for the
Dating of Groundwater in Northeastern Brazil, Geophysical Research Letters; Martin, L., Abílio. C. S. P.,
Bittencourt, G. S. Vilas Boas, J. M. Flexor (1978) – Introdução ao Quaternário do Litoral do Estado da
Bahia TRECHO Salvador – Ilhéus, Revista Brasileira de Geociências; Martin, L., J. M. Flexor, G. S.
Vilas Boas, Abílio. C. S. P., Bittencourt, M. M. M. Guimarães (1978) – Coube de Variations Du Niveau
Relatif de La Mer na Cours dês 7000 Dernières Annés sur um Secteur Homogene Du Litoral Brésilien
(Nord de Salvador – Bahia) – Anais do Simpósio Internacional sobre a Evolução Costeira no Quaternário,
São Paulo – SP; Sato, J. K., E. E. Sampaio (1978) – Electrical Sounding of a Half Space with a
Monotonic contínuos Variations of the Resistivity with Depth, Geophysical Prospecting; Vilas Boas, G.
S., Martin, L., Abílio. C. S. P., Bittencourt, J. M. Flexor (1978) – Paleogeographic and Paleoclimatic
Evolution During the Quaternary in the Northern Half of the Coast of the States of Bahia, Brazil, Anais
do Simpósio Internacional sobre a Evolução Costeira no Quaternário – São Pulo – SP; Bittencourt,
Abílio. C. S. P., G. S. Vilas Boas, J. M. Flexor, Martin, L. (1978) – Geologia dos Depósitos Quaternários
no Litoral do Estado da Bahia, Se. Minas e Energia, Boletim Especial. Os trabalhos apresentados em
Congressos em 1978, foram os seguintes: Bittencourt, Abílio. C. S. P., L. Martin, G. S. Vilas Boas, J. M.
Flexor, Martin, L. (1978) – The Marine Quaternary of the Coast of the State of Bahia (Brazil),
International Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary September/78, São Paulo; Cabral, F. C.
F., D. L. Thurber (1978) – Estudo das Águas Subterrâneas do Calcário Bambuí (Bahia) Ulilizando sos
Isótopos Naturais do Carbono, 30ª Reunião Anual da SBPC, julho/78, São Paulo; Carvalho, Humberto.
S., V. Vacquier (1978) – Fluxo de Calor Terrestre na Bacia Terciária da Sumatra Central, 30ª Reunião
Anual da SBPC, julho/78, São Paulo; Gomes, F. V. M., D. L. Thurber (1978) – Uso da razão de
Atividade U234/U238 e Concentração de Urânio no Estudo da Água Subterrânea do Bambuí – Bahia, 30ª
Reunião Anual da SBPC, julho/78, São Paulo; Lôbo, P. F. S., D. L. Thurber (1978) – Estudo da
Dinâmica de Elementos em Ecosistema Florestal Tropical, 30ª Reunião Anual da SBPC, julho/78, São
Paulo; Misi, Aroldo (1978) – Ciclos de Sedimentação e Mineralização de Pb-Zn nas Sequências Bambuí
(Supergrupo São Francisco) Estado da Bahia, XXX Congresso Brasileiro de Geologia, Novembro/78,
Recife; Misi, Aroldo, L. T. C. Pamponet (1978) – Geologia e Estratigrafia do Grupo Bambuí na Chapada
de Irecê, Bahia, XXX Congresso Brasileiro de Geologia, Novembro/78, Recife; Martin, L., J. M. Flexor,
G. S. Vilas Boas, Abílio. C. S. P., Bittencourt (1978) – Curve of Variation of the Relative Sea-Leavel
During the Last 7.000 years in a Homogeneous Section of the Brazilian Coast (N of Salvador),
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No entanto, apesar dos saldos positivos, os saldos negativos e as dificuldades
foram grandes. A perda dos recursos do Convênio 303/CT (FNDCT) com a FINEP,
representaram cerca de 62% das despesas totais do PPPG/UFBA. 643 Conforme o
Relatório Anual do PPPG, de dezembro de 1978, estas dificuldades relacionadas como
o item de número 4 formam sanadas da seguinte forma:

4.1- Complementação do salário dos Pesquisadores.
Este problema foi satisfatoriamente solucionado através da concessão de bolsas
de pesquisa pelo CNPq até junho de 1979.
4.2- Pagamento do Salário do Pessoal de apoio técnico e administrativo.
Com a saída dos Convênios FINEP, a Reitoria descontratou o Pessoal Técnico
e Administrativo do PPPG/UFBA, a partir de 19.06.78.
Para pagamento do pessoal de apoio o DAU concedeu à Reitoria para 11 meses,
sem pagamento dos encargos sociais. Em consequência pediram demissão dois
funcionários de nível superior e dois de nível médio ficando os restantes em
situação empregatícia precária.
4.3- Financiamento às Pesquisas
A CAPES através da Adjuntoria de Pós-Graduação e Pesquisa concedeu
recursos no valor de Cr$ 680.000,00 para atendimento às atividades mais
prementes do PPPG, inclusive à Pesquisa.
4.4- A Universidade Federal da Bahia, absorveu o contrato dos Professores
Visitantes. Entretanto com dificuldades decorrentes da denúncia do Convênio
FINEP, dois Professores Visitantes pediram recisão de contrato. 644
International Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary, September/78, São Paulo; Sato, H. K.,
Carlos A. Dias (1978) – Interpretação dos Dados de Campo de um Sistema Eletromagnético MultiEspectral, 30ª Reunião Anual da SBPC, julho/78, São Paulo; Vilas Boas, G. S., L. Martin, Abílio. C. S.
P., Bittencourt, J. M. Flexor (1978) – Paleogeographic and Paleoclimatic Evolution, During the
Quaternary, of the Parto of the Coast of the State of the Bahia between Ilhéus and North of Salvador,
International Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary, September/78, São Paulo.
643
PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 2185, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
644
PROCESSO nº 303/CT, Filme nº 201, Fotograma nº 2185, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril de 2013,
dos recursos disponibilizados pela CAPES, para custeios nas pesquisas, foram de: R$ 295.538,46
(duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). Para a
conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário mínimo, ver o
site: http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de
abr. de 2013.
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O documento em questão dá uma boa radiagrafia dos impactos sofridos pelo
PPPG/UFBA, em decorrência da denúncia do Convênio 303/CT, firmado com a FINEP.
Sem estas soluções encontradas e aqui apresentadas, dificilmente o Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica, da Universidade Federal da Bahia,
sobreviveria à sua mais grave crise. E foi assim que sobreviveu até o final do ano de
1979. A crise o afetou drasticamente, mas não o destruiu, tornando-o ainda mais
maduro nos anos seguintes.
O ano de 1979 foi marcado por grandes transformações na vida política nacional
e, especialmente na Universidade Federal da Bahia. Em março daquele ano, o General
Ernesto Geisel deixava a Presidência da República e, em seu lugar, assumiria o último
dos Generais Presidentes, João Batista Figueiredo, em 15 de março de 1979. Com ele
também mudariam os ministros. Cabe destacar a saída de João Paulo dos Reis Velloso
da Secretaria de Planejamento, que fora sucedido pelo economista Mario Henrique
Simonsen e também, no mesmo mês, a saída de José Pelúcio Ferreira como executor do
FNDCT e Presidente da FINEP, sendo sucedido, na mesma função, por Alfredo Luiz
Baumgarten Junior.645
Na UFBA, com o término do mandato de Augusto Mascarenhas, assumia a
Reitoria da Universidade, a partir do segundo semestre de 1979, o médico e professor
Luiz Fernando Seixas de Macêdo Costa, cargo que ocuparia até 1983. Com a saída de
Mascarenhas e a nomeação do Reitor Macêdo Costa, novas perspectivas se abririam
para o PPPG/UFBA. Os tempos de crise dariam lugar à superação e à efetiva
consolidação do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da UFBA, como
um do mais importantes do país no campo das geociências. Apesar da crise econômica
que já se abatia sobre o país, a política científica do Regime Militar permanecia a
mesma. A chamada “década perdida”, pelo menos para o PPPG/UFBA, não seria tão
perdida assim. Vejamos porquê.

645

José Pelúcio Ferreira, que já era aposentado pelo BNDE desde 1975, exerceria ainda a sua última
função pública como Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro entre 1987 e 1991.
Apesar de ter deixado a FINEP a partir de 1979, as diretrizes desta empresa continuariam as mesmas.
Para a exoneração de José Pelúcio Ferreira dos cargos de Secretário Adjunto da Secretaria de
Planejamento e da Presidência da FINEP em março de 1979, bem como a sua gestão como Secretário de
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, entre 1987 e 1991, ver Amílcar Figueira FERRARI, José Pelúcio
Ferreira e a pós-graduação no Brasil, p. 137-188.
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Com as esperanças renovadas em decorrência da posse do novo Reitor Macedo
Costa, e sem os obstáculos causados pela reitoria anterior, a Coordenadora do
PPPG/UFBA, a professora Yeda de Andrade enviou ao novo Presidente da FINEP,
Alfredo Luiz Baumgarten Jr., no dia 25 de outubro de 1979, o Ofício nº 231/79 –PGF,
onde procurava retomar o antigo vínculo com a FINEP e reativar o Projeto
interrompido. Conforma o Ofício:

Senhor Presidente
Estamos

submetendo à

FINEP,

através

de

V.Excia.,

o PROJETO

GEOFÍSICA/GEOLOGIA – UFBa, elaborado pelo Programa de Pesquisa e
Pós-Graduação em Geofísica da Universidade Federal da Bahia, com o fim de
solicitar o apoio do FNDCT às atividades de pesquisa e formação de pessoal
científico, nas áreas de Geofísica e da Geologia, descritas no referido Projeto,
durante o período janeiro/80 a dezembro /81.
Esse Projeto foi elaborado originalmente para o período 1976 a 1980, já tendo
sido financiado pela FINEP em sua 1º etapa, através do Convênio 303/CT,
interrompido já próximo do seu fim, em 09.02.78. A 2º etapa do mesmo Projeto,
submetido à apreciação da FINEP em 23.01.1978, em decorrência do mesmo
fato, foi sustado, e o prestimoso apoio da FINEP, que nos acompanhou desde as
oriens de nossa Instituição, foi interrompido durante os anos de 1978 e 1979. A
presente solicitação destina-se, portanto, ao financiamento da 2º etapa do
referido Projeto, retomada nos anos de 1980/81.
O Projeto se destina, especificamente, ao financiamento de 8 (oito) Pesquisas
regionais designadas a seguir: 1) Estudo das precipitações atmosféricas do
Nordeste brasileiro; 2) Fluxo de calor terrestre nas bacias sedimentares
brasileiras; 3) Teoria dos métodos geofísicos; 4) Exploração de cobre/níquel no
Vale do Cuaraçá, Bahia; 5) Desenvolvimento de instrumentação e estudo das
propriedades físicas das rochas; 6) Geofísica de água subterrânea no Estado da
Bahia; 7) Geologia e Geologia marinha da Baía de Todos os Santos e da
Plataforma Continental do Estado da Bahia; 8) Depósitos minerais da Chapada
Diamantina, Bahia. (...) É portanto, essencial o reatamento do apoio da FINEP
ao PPPG/UFBa (...).646
646

PROCESSO B/76/80/183/00/00, Filme nº 550, Fotograma nº 1520, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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No mês seguinte, precisamente no dia 14 de novembro de 1979, o Reitor
Macêdo Costa enviou o Ofício nº 1264/79 ao Presidente da FINEP, endossando o
pedido de apoio do PPPG/UFBA para o biênio 1980/1981. O Programa voltava a ter o
apoio da Reitoria da UFBA. Segundo o ofício enviado à FINEP:

Estamos

submetendo

à

FINEP,

através

de

V.Sa.,

o

PROJETO

GEOFÍSICA/GEOLOGIA – UFBA, elaborado pelo Programa de Pesquisa e
Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, com fim de solicitar o apoio
do FNDCT durante o biênio 1980-1981 às atividades e formação de pessoal
científico, nas áreas de Geofísica e da Geologia, descritas no referido Projeto. 647

No ano seguinte, no dia 24 de março de 1980, sairia a Decisão nº 083/80 da
FINEP, através do Diretor da Área Operativa B Marcelo de Paiva Abreu, também
Relator do Processo, no qual:

A DIRETORIA DA FINEP, com base nos Estatutos da Empresa, decide por
Unanimidade,

Autorizar

seja

submetido

à

consideração

superior

o

comprometimento de recursos do FNDCT, no montante de Cr$ 49.755.000,00,
por um período de 24 meses para apoio, na forma proposta no Voto do Relator,
às pesquisas que vem sendo realizadas pelo Instituto de Geociências – Programa
de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica – através do Projeto de Pesquisa e
Pós-Graduação em Geofísica/Geologia da UFBa. 648

647

PROCESSO B/76/80/183/00/00, Filme nº 550, Fotograma nº 1526, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
648
PROCESSO B/76/80/183/00/00, Filme nº 550, Fotograma nº 1628, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril
de 2013, do novo Convênio B/76/80/183/00/00, que seria assinado em agosto de 1980 com a FINEP, para
o biênio 1980/1981, é de: R$ 8. 129.431.75 (oito milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e
um reais e setenta e cinco centavos). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real,
tomando
como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de abr. de
2013.
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Neste mesmo mês, Carlos Alberto Dias voltaria a ocupar o cargo de
Coordenador Geral do PPPG/UFBA, função que desempenharia até março de 1984. No
mês seguinte à sua recondução à Coordenação do Programa, no dia 8 de abril de 1980, a
Reitoria seria informada da decisão da FINEP em apoiar novamente as atividades do
Programa. Em carta à Reitoria, Newton Alberto de Araújo, Supervisor da Área
Operativa B, comunicava a decisão de apoio, no valor de Cr$ 49.755.000,00, para que
fosse executado durante 24 meses. 649 Estavam reatados os laços interrompidos e o
Programa voltaria a crescer, novamente a partir dos vultuosos recursos do FNDCT,
investidos por intermédio da FINEP.
No dia 12 de agosto de 1980, o Reitor Macedo Costa assinou o Convênio
B/76/80/183/00/00 com o Presidente da FINEP, Alfredo Luiz Baumgarten Junior.
Conforme a Cláusula Primeira do Convênio:

A FINEP, na qualidade de Secretaria Executiva do FUNDO, de acordo com o
Decreto nº 75.472, de 12 de março de 1975 e nos termos da Decisão da
Diretoria nº 083, de 24 de março de 1980, entregará ao BENEFICIÁRIO
recursos do FUNDO no montante de até Cr$ 49.755.000,00 (quarenta e nove
milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cruzeiros) na forma da autorização
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República dada na Exposição de
Motivos nº 164, de 24 de junho de 1980.650

No dia seguinte, o Reitor da Universidade Federal da Bahia, Macêdo Costa,
emitiu Portaria designando o Coordenador do PPPG, Carlos Alberto Dias, como
Executor do Convênio B/76/80/183/00/00, firmado entre a FINEP e a UFBA, a fim de
que pudesse movimentar e aplicar os recursos do FNDCT nos programas de pesquisas
em desenvolvimento no Programa.651
O novo Convênio B/76/80/183/00/00 assinado com a FINEP em 12 de agosto de
1980, esteve em vigência até setembro de 1982. Durante este período, as linhas de
649

PROCESSO B/76/80/183/00/00, Filme nº 550, Fotograma nº 1629, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
650

PROCESSO B/76/80/183/00/00, Filme nº 550, Fotograma nº 1636, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
651
PROCESSO B/76/80/183/00/00, Filme nº 550, Fotograma nº 1633, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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pesquisas do Programa permaneceram as mesmas, ou seja, os oito Grupos de Pesquisas
já mencionados e que foram submetidos e aprovados pela FINEP, na ocasião da
assinatura deste novo Convênio. Durante esses dois anos, o PPPG/UFBA praticamente
se recuperou dos prejuízos causados pela crise anterior.652
É verdade que o número de dissertações de mestrado caiu em relação ao ano de
1979, por exemplo, onde somente neste ano foram concluídas quatro teses de mestrado
e uma de doutorado. Entre 1980 e 1982, período de vigência do Convênio
B/76/80/183/00/00, foram concluídas três teses de mestrado apenas, e duas de
doutorado, em compensação, o número de trabalhos publicados saltou para 19 durante a
vigência deste novo Convênio, em comparação ao triênio entre 1976 e 1979. Durante
este contexto, também seriam estabelecidas novas parcerias, tais como as que
aproximaram o Programa da Petrobrás, da Secretaria de Minas e Energia do Estado da
Bahia e do CNPq.653
No que tange à aproximação com a Petrobrás, uma nova linha de pesquisa em
geofísica de exploração de petróleo e gás natural foi criada a partir de outubro de 1981,
e se fixaria, efetivamente, como uma nova linha de pesquisas dentro do Programa a
partir de outubro de 1982, quando se deu a assinatura de novo Convênio com a FINEP,
que deveria vigorar por mais dois anos, ou seja, até setembro de 1984. Vejamos como
se deu esse novo Convênio com a FINEP, e quais suas alterações em relação ao
Convênio B/76/80/183/00/00.654
No dia 14 de junho de 1982, próximo ao vencimento do Convênio
B/76/80/183/00/00, o Reitor da Universidade Federal da Bahia, Luiz Fernando S.
Macêdo Costa, enviou o Ofício nº 0403/82 ao Sr. Gerson Edison Ferreira Filho, então
Presidente da FINEP, onde solicitava apoio a um novo projeto do PPPG/UFBA,
conforme consta no Ofício:

Senhor Presidente
652

PROCESSO B/76/80/183/00/00, Filme nº 550, Fotogramas nº 1636-1641, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
653

PROCESSO B/76/80/183/00/00, Filme nº 550, Fotogramas nº 2274-2362, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
654
PROCESSO nº 53.83.0025.00, Filme nº 792, Fotograma nº 963, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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Temos a satisfação de submeter à análise e aprovação da FINANCIADORA DE
ESTUDOS E PROJETOS – FINEP, para financiamento via FNDCT, o Projeto
GEOFÍSICA/GEOLOGIA – UFBa (Out. 1982 – Set. 1984), a cargo do
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica desta Universidade, no
valor de Cr$ 257.575.000,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões, quinhentos e
setenta e cinco mil cruzeiros), para um período de dois anos, que esperamos seja
iniciado em 1º de outubro de 1982. (...).
O presente Projeto apresenta as seguintes características:
a) Dará continuidade a linhas prioritárias, a nível de política de Governo e
desta Universidade, no que se refere à pesquisa científica e à formação de
mestres e doutores, apoiadas pela FINEP desde os antecedentes históricos
desta Instituição
b) Compreende 9 Pesquisas abrangentes e de enorme relevância regional e/ou
nacional, que servem de suporte para dois Cursos de Pós-Graduação: ao de
Geofísica (credenciado pelo CFE em 7.11.75 para Mestrado e Doutorado) e
ao de Geologia (credenciado pelo CFE em 20.01.81 para Mestrado). Essas
pesquisas estão voltadas para os seguintes problemas: 1) hidrologia, meio
ambiente e climatologia do nordeste brasileiro; 2) fluxo de calor terrestre
nas bacias sedimentares brasileiras; 3) teoria de métodos geofísicos; 4)
geofísica de exploração de petróleo; 5) desenvolvimento de instrumentação
geofísica e estudos de propriedades físicas das rochas; 6) água subterrânea
no Estado da Bahia; 7) geologia e geofísica da margem continental do
Estado da Bahia e das áreas costeiras da região nordeste do Brasil; 8)
depósitos minerais da Chapada Diamantina; 9) cobre, níquel, ouro e mataisbase no nordeste da Bahia.655

Alguns aspectos me chamam a atenção nesta nova solicitação, junto à FINEP, a
primeira delas é o valor solicitado. Apesar do valor ser bastante alto, é necessário se
levar em conta a inflação que o período já comportava, resultado de uma dívida pública
que se arrasta desde as primeiras crises do Petróleo, em 1974. O “Milagre” já havia se
evaporado ha quase uma década, e as finanças andavam apertadas. Mesmo assim, em
meio à denominada “década perdida”, e considerando a inflação do período que beirava
655

PROCESSO nº 53.83.0025.00, Filme nº 792, Fotogramas nº 954-955, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
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os 95%, o valor ainda é relevante.656 Em se tratando de financiamento do FNDCT, não
só é um grande investimento, como demonstra que a estrutura de fomento aos setores
prioritários à segurança e desenvolvimento nacionais, tais como: ciência, tecnologia e
educação superior/pós-graduação, até o final do Regime Militar, continuariam sendo
estratégicos.
O outro aspecto me chamou a atenção, foi a tendência do Programa, ao longo de
sua existência, a cada novo Projeto aprovado pela FINEP, em se voltar e aprimorar
linhas de pesquisas voltadas para atender aos problemas do Nordeste brasileiro, a
exemplo da questão da seca, como é o caso do grupo de “águas subterrâneas”, ou
voltados para a descoberta de novas jazidas, como é o caso do programa de “Depósitos
Minerais” ou o de exploração e busca de novas jazidas de “cobres, níquel e ouro”.
No entanto, dois projetos apresentados nesta última solicitação, que perduraria
até 1984 me chamam muito a atenção, pois desempenhariam, nos próximos anos, e aqui
me refiro às décadas posteriores, muito além da Ditadura Militar e da estrutura de
fomento à pesquisa científica e tecnológica por ela desenvolvida, como é o caso da
FINEP e do FNDCT, bem como toda a estrutura de planejamento e planificação da
ciência e da tecnologia desenvolvidas. Trata-se do Projeto da Geofísica de Exploração
de Petróleo e do Projeto de geofísica e geologia marinha em direção das Plataformas
Continentais no Estado da Bahia e regiões costeiras do Nordeste brasileiro, como um
todo, que muito contribuiria, nas décadas seguinte, para o aprimoramento da tecnologia
de prospecção de petróleo.
No dia 20 de setembro, a Presidência da FINEP emitiria, através de seu Relator,
Dr. Celso Chaves, a Decisão nº 0617/82, onde o mesmo informava que:

A DIRETORIA DA FINEP, com base nos Estatutos da Empresa, decide, por
Unanimidade, AUTORIZAR seja submetido à consideração superior o
comprometimento de recursos do FNDCT, no montante de Cr$ 226.633.620,00
(duzentos e vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte
cruzeiros), para apoio, por um período de 24 meses, ao projeto “Pesquisa em
Geofísica e Geologia”, nos termos do Voto do Relator.
656

Para a taxa de inflação no período, ver no site do CPDOC, Verbete de João Batista Figueiredo,
disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/BuscaConsultar.aspx, Acesso em 31 de março de
2013.
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CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:
a) PARTICIPAÇÕES:
- Valor do Projeto.............................................Cr$ 1.371.947.620,00 (100%)
- Valor FINEP/FNDCT...................................Cr$ 226.633.620,00 (17%)
- Valor Contrapartida do Beneficiário...........Cr$ 774.226.000,00 (56%)
- Outras Fontes.............................................Cr$ 371.088.000,00 (27%)
b) PRAZOS:
- UTILIZAÇÃO..................................24 meses, contados a partir de 01.10.82.657

É interessante notar o valor deste novo Convênio nº 53.83.0025.00, firmado
entre a FINEP e PPPG/UFBA, programado para vigorar de 1º de outubro de 1982 a
outubro de 1984. As cifras chamam a atenção. Somente da FINEP, e isto equivalia a
17% do valor do Projeto, seriam investidos naqueles dois anos Cr$ 226.633.620,00
(duzentos e vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte
cruzeiros), era a maior soma investida no PPPG, até aquela data. A UFBA entraria com
Cr$ 774.226.000,00 (setecentos e setenta e quatro milhões, duzentos e vinte e seis mil
cruzeiros) ou seja, 56% do orçamento, como contrapartida em um projeto de Cr$
1.371.947.620,00 (um bilhão, trezentos e setenta e um milhões, novecentos e quarenta e
sete mil, seiscentos e vinte cruzeiros).
657

PROCESSO nº 53.83.0025.00, Filme nº 792, Fotograma nº 992, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril de 2013,
do novo Convênio nº 53.83.0025.00, firmado com a FINEP e efetivamente assinado em janeiro de 1983,
para o biênio 1982/1984, é de R$ 6.519.755,36 (seis milhões, quinhentos e dezenove mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Este mesmo valor aproximado em reais, a preços de abril
de 2013, se formos levar em conta a data do documento em questão, ou seja, 20 de setembro de 1982,
teremos o valor de R$ 9.252.022,78 (nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, vinte e dois reais e
setenta e oito centavos). Isto demonstra a desvalorização da moeda na década de 1980, mesmo tratando
aqui de valores aproximados, portanto, inexatos, a diferença de setembro de 1982 para janeiro de 1983,
quando de fato o Convênio nº 53.83.0025.00 foi assinado, podemos notar uma diferença bastante
considerável. O valor de contrapartida, investido pela UFBA nas atividades do Programa, referente à data
do documento, é de R$ 31.606.769,50 (trinta e um milhões, seiscentos e seis mil, setecentos e sessenta e
nove reais e cinquenta centavos), o valor despendido pelas “Outras” fontes de financiamentos foi de R$
15.149.184,97 (quinze milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete
centavos), e o valor total do Projeto do PPPG/UFBA, somados os valores contidos no documento, ou seja,
em 20 de setembro de 1982, era de: R$ 56.007.977,26 (cinquenta e seis milhões, sete mil, novecentos e
setenta e sete reais e vinte e seis centavos). Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o
real,
tomando
como
base
o
salário
mínimo,
ver
o
site:
http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php, acesso em 02 de abr. de
2013.
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No mês seguinte, em 15 de outubro, Carlos Alberto Dias escreveria o Ofício nº
364/82 – PGF, ao então Presidente da FINEP, agradecendo o apoio dado ao PPPG,
através daquele novo Convênio nº 53.83.0025.00, que acabara de ser aprovado:

Senhor Presidente
Recebemos a notícia oficial de que FINEP em sua Decisão nº 0617/82 de
20 de setembro de 1982 decidiu aprovar recursos no valor de Cr$
226.633.620,00 para apoiar as pesquisas em Geofísica e Geologia, a
cargo do PPPG/UFBA. (...)
Agradecemos penhoradamente mais esta demonstração de apoio e apreço
da FINEP à nossa instituição, o que nos estimula a colocar o nosso
melhor empenho na consecução dos altos objetivos de realização da
pesquisa científica e qualificação de pessoal nacional, que justificam o
FNDCT e a nossa instituição.658

Este Convênio nº 53.83.0025.00, entraria em vigor a partir do dia 17 de janeiro
de 1983 e foi executado até novembro de 1984, consolidando definitivamente o
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica como um das experiências mais
bem sucedidas de pós-graduação, já implantadas no país, desde a “Reforma
Universitária de 1968”, implementada ao longo do Regime Militar. 659
658

PROCESSO nº 53.83.0025.00, Filme nº 792, Fotograma nº 995, Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro).
659
Após o término da execução do Convênio nº 53.83.0025.00, em 18 de abril de 1985, a pouco mais de
um mês da posse de José Sarney, um novo Convênio seria firmado entre o PPPG/UFBA e a FINEP.
Trata-se do Convênio nº 53.85.0359.00, assinado pelo então Reitor da Universidade Federal da Bahia,
Germano Tabacof e o então Presidente da FINEP, Fábio Celso de Macedo Soares Guimarães, no valor de
Cr$ 450.777.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões, setecentos e setenta e sete mil cruzeiros), ver
PROCESSO nº 53.85.0359.00, Filme nº 2494, Fotogramas nº 1574-1577, Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). (Arquivo da FINEP, Rio de Janeiro). O valor aproximado em reais, a preços de abril
de 2013, do novo Convênio nº 53.85.0359.00, firmado com a FINEP em 18 de abril de 1985, é de: R$
1.834.935.19 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezenove
centavos).Para a conversão aproximada dos valores de cruzeiros para o real, tomando como base o salário
mínimo, ver o site: http://www.diariodasleis.com.br/monetaria/salario_minimo/calculo_valores.php,
acesso em 02 de abr. de 2013. À época, o Coordenador do PPPG/UFBA, era o professor Humberto da
Silva de Carvalho, que sucedeu Carlos Alberto Dias no cargo, desde 1984. Em 1987, Carlos Dias retorna
para seu Estado de origem e lá ingressa na UFPA, como Professor Titular, onde permanece até 1993.
Entre 1993 e 2007 atua com Professor Titular I, na Universidade Federal Norte Fluminense. Mesmo
aposentado em 2007, permanece vinculado como Professor Visitante atuando na pesquisa e atividades de
ensino e formação de pessoal. Também exerce a mesma função, na UFPA, onde atua como Professor
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A Ditadura Militar chegara ao fim em 15 de janeiro de 1985, quando o Colégio
Eleitoral consagra Tancredo Neves, o novo Presidente do Brasil, ainda eleito pelo voto
indireto, após 21 anos de Regime Militar. Após a morte de Tancredo Neves, em 15 de
março de 1985, seu Vice-Presidente, José Sarney, tomaria posse como Presidente da
República.
Além do saldo negativo para a democracia e para a liberdade de expressão,
suprimida ao longo daqueles anos, ficaria pelo menos um saldo importante e de
profunda relevância para o desenvolvimento nacional, a estruturação de um sistema
nacional de desenvolvimento científico e tecnológico que teve, como base fundamental,
o desenvolvimento do sistema nacional de pós-graduação que alteraria, profundamente,
o modelo de pós-graduação no Brasil e a estrutura das universidades brasileiras. O
apoio ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica PPPG/UFBA foi, em
grande medida, fruto do planejamento e planificação da ciência, tecnologia e educação
superior, desencadeados ao longo dos 21 anos de Regime Militar.
Ao término desses 21 anos de Regime Militar, restaria um legado importante, ao
menos no que diz respeito à estrutura montada para o desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e da educação superior. Além da consolidação da Pós-Graduação, a FINEP é
mais um bom exemplo disso, bem como as várias instituições de ensino e pesquisa que
receberam o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT), e hoje estão consolidadas. O Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Geofísica, da Universidade Federal da Bahia (PPPG/UFBA), foi uma delas.
Durante a década de 1990, precisamente em 1997, o PPPG/UFBA seria
reestruturado, passando a ser denominado de Centro de Pesquisas em Geofísica e
Geologia (CPGG/UFBA), quando então se tornaria um Órgão Suplementar da UFBA,
diretamente subordinado à sua Reitoria. Sua principal missão era suceder o Programa de
Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica, sua matriz original. Hoje o CPGG desenvolve
pesquisas através de quatro programas, são eles: Programa de Exploração de Petróleo;
Programa de Recursos Hídricos e Problemas Ambientais; Programa de Exploração
Mineral e Programa de Estudos Costeiros.

Colaborador no Programa de Pós-Graduação em Geofísica, um programa similar ao da UFBA, que ele
também ajudou a fundar, prestando consultorias desde o início da década de 1970.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Façamos pois, o tradicional balanço daquilo que nos propusemos a apresentar,
na tese que agora finalizo. Antes de passar às considerações finais, gostaria de relembrar
algumas das questões com as quais convivi, ao longo de quase 10 anos (desde a minha
primeira matrícula como aluno especial, a pesquisa de mestrado e a conclusão desta tese
de doutorado), como aluno de pós-graduação no Programa de Ensino, Filosofia e
História das Ciências da Universidade Federal da Bahia. Programa ao qual devo grande
parte da minha formação.
Tenho aprendido com os professores que compõem este Programa de Pesquisa,
que a ciência não é um apêndice da sociedade, e sim parte integrante dela. Não está à
margem da cultura, pois ela, por si só, é mais uma atividade cultural e, portanto,
humana. Não está livre de influências sociais, políticas ou econômicas. O cientista não
vive numa “torre de marfim”, fazendo ciência única e exclusivamente ao seu “bel
prazer”. Nem tão pouco a ciência se move, única e exclusivamente, em razão de
satisfazer aos seus próprios anseios, ou aos dos (as) cientistas. Para além das questões
internas à ciência, que são muito importantes, existem elementos sociais, políticos,
econômicos e culturais que a impulsionam ou, até mesmo, que a retardam.
O tradicional debate na historiografia da ciência acerca das correntes
“internalista” ou “externalista”, hoje já bastante superado, ao meu ver, é de extrema
valia para a compreensão do “fazer ciência” ou, pelo menos, para podermos pensar:
Como ela se move? O que a motiva? E é claro, estas perguntas podem ser naturalmente
refeitas da seguinte forma: O que move os (as) cientistas e o que os (as) motiva? Creio
que haja uma relação dialética entre esses elementos “internos à ciência ou ao cientista”,
e os “externos à ciência ou ao cientista”.
É com base nessas premissas que procurei pensar o meu objeto de pesquisa, ou
seja, como se deu o desenvolvimento da ciência, particularmente da Geofísica, durante a
Ditadura Militar brasileira. Nesse sentido, procurei compreender a formação do
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade da Bahia,
instituído no contexto da Reforma Universitária, estruturada durante o Regime Militar.
A UFBA foi precursora neste campo de pesquisas. Não é possível pensar a
institucionalização da Geofísica no Brasil sem se reportar ao PPPG/UFBA, pioneiro em
ensino e pesquisa neste campo do conhecimento, e um dos mais bem sucedidos
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programas de pós-graduação implementados no período, constituindo-se no primeiro
Centro de Excelência do país, com a responsabilidade de ministrar cursos de pósgraduação em nível de Mestrado e Doutorado. Um dos primeiros cursos de Mestrado e
o primeiro curso de Doutorado da UFBA, e também do Norte/Nordeste.
O Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade da
Bahia, organizado a partir de três Setores: Setor I (Geofísica Nuclear), Setor II
(Geofísica Aplicada) e Setor III (Geologia), se tornaria um dos principais modelos de
ensino e pesquisa em Geofísica do país. Mas, como se deu a institucionalização deste
Programa de Pesquisas na Bahia, e quais as condições históricas que favoreceram o
êxito do PPPG/UFBA.
A vontade, a formação e o empenho dos cientistas envolvidos no Projeto de
implementação da Geofísica na Bahia, e as condições geoclimáticas favoráveis,
seguramente são algumas das respostas, pois sem esta força motora, que é o desejo do
próprio cientista, e tais condições naturais, dificilmente a institucionalização da
Geofísica na Bahia seria possível, no entanto, penso que não sejam as únicas respostas a
serem consideradas. Aliado a isso, penso que seja necessário se considerar o outro
aspecto: As condições históricas que favoreceram, em nosso caso, o êxito do
PPPG/UFBA, em meio ao contexto de estruturação da Reforma Universitária, e forte
apoio à ciência, tecnologia e educação superior, como medidas de desenvolvimento
nacional. A ciência, a tecnologia e a educação superior/pós-graduação, passam a ser
organizadas de forma sistêmica, articulada e planejadas, ao longo do Regime Militar.
Com o objetivo de estruturar um projeto nacional de desenvolvimento, via
ciência e tecnologia, nasceriam algumas instituições e iniciativas, tais como a FINEP e
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico FNDCT, por ela
administrado a partir de 1971, e os Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, bem como o Sistema Nacional de Pós-Graduação e o Sistema Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Outras instituições que atendiam ao mesmo
projeto foram conservadas e fortalecidas, tal como o FUNTEC do BNDE. Outras
instituições de fomento, tal como o CNPq e a CAPES, as primeiras instituições de
fomento à pesquisa científica e formação de pessoal de nível superior seriam
reformuladas e adequadas a este Projeto articulado, ou ao que denominei de: “Rede
Articulada de Investimentos em Ciência, Tecnologia e Educação Superior”.
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No entanto, este mesmo Regime Militar cerceou a liberdade de expressão na
sociedade, de modo geral, invadiu Universidades e prendeu professores, estudantes,
aposentou cientistas de peso no cenário nacional e internacional, a exemplo do que
ocorreu com José Leite Lopes, Mario Schenberg e Jayme Tiomno, também fora
extremamente importante para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da
educação superior, especialmente para a formação do sistema nacional de pósgraduação no país, cujo um dos frutos é o próprio PPPG/UFBA. Como entender isso?
Como é possível compreender esta ambiguidade sem simplesmente julgar. Não é a toa
que comecei esta tese com Marc Bloch, que me inspirou o tempo inteiro a não julgar,
mas sim compreender tal ambiguidade.
A partir daí viriam mais perguntas expressas na introdução desta tese, tais como:
o que teria levado a tais investimentos em ciência, tecnologia e educação superior
durante a Ditadura Militar brasileira? Seriam apenas demandas do capitalismo brasileiro
em expansão? A formação de mão de obra especializada se deu para atender a tais
demandas? Os pesados investimentos feitos pelo Governo Federal no PPPG/UFBA,
através da FINEP/FNDCT, podem ser justificados apenas em razão desses elementos?
Acredito que estes sejam fatores importantes para se responder a tais questões, no
entanto não seriam os únicos, e nem tampouco as únicas respostas.
As respostas a estas questões, para mim, puderam ser dadas à medida que
procurei compreender o binômio da “Segurança Nacional e Desenvolvimento”, tal
como formulados desde a Segunda Guerra Mundial e traduzidos e adaptados no Brasil,
através da Escola Superior de Guerra. O cenário da dualidade entre os Estados Unidos e
a União Soviética foi a Guerra Fria e dela advém tanto a repressão ao “inimigo interno”,
que pudesse fazer o Brasil gravitar para a esfera socialista, bem como as questões
ligadas ao planejamento da ciência e da tecnologia, como medidas de se atingir ao
desenvolvimento. Procurei pensar pela “lógica dos militares”, ou seja, a ciência e a
tecnologia como setores estratégicos para o desenvolvimento nacional.
Eis o que para mim justificaria os pesados investimentos em ciência, tecnologia
e educação superior feitos durante o Regime Militar, bem como a montagem do sistema
nacional de pós graduação e o que denominei de “Rede de Investimentos Articulados
em Ciência, Tecnologia e Educação Superior” que, na verdade, foi, de fato, criado
através do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tal
Sistema, por sua vez, seria alimentado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
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Científico e Tecnológico, a cargo da FINEP, e que fora a principal fonte de
financiamento do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica da
Universidade Federal da Bahia, nosso estudo de caso.
O interesse dos militares brasileiros por ciência e tecnologia não “brotou” com o
Golpe Civil-Militar de 1964, nem tampouco o slogan da década de 1970, e o desejo de
elevar o país à condição de “Brasil Potência” ou “Brasil Grande”. Por esta razão,
procurei construir um capítulo que me desse condição de entender o que denominei de
“Primórdios do Brasil Potência”, ou seja, um período que vai desde a “Revolução de
1930”, passando pelo processo de formação do Estado brasileiro na condução do
capitalismo industrial nacional, até a conjuntura do pós-guerra, demarcada pelo
aumento do interesse do Estado brasileiro e das Forças Armadas pelo desenvolvimento
de uma política nacional, que viabilizasse a modernização do parque industrial
brasileiro, bem como o controle de recursos naturais estratégicos, especialmente do
petróleo.
Neste cenário, os “Primórdios do Brasil Potência” passariam, necessariamente,
pela reorientação da “Doutrina de Segurança Nacional” pelo National War College,
EUA, e a reformulação do conceito de “Segurança Nacional” que, após a Segunda
Guerra, seria concebido a partir do binômio: “Segurança e Desenvolvimento”. No
Brasil, tal conceito seria adaptado pela Escola Superior de Guerra (ESG), e passaria a
conduzir as Forças Armadas brasileiras, especialmente o Exército, sempre pautado nesta
perspectiva da “Segurança Nacional e Desenvolvimento”.
Com o Golpe Civil-Militar de 1964, o projeto de “Modernização Autoritária”
desencadeado pelos militares brasileiros, passava, necessariamente, pela lógica do
binômio: “Segurança Nacional e Desenvolvimento”, que conduziria as ações planejadas
por parte do Estado, no que diz respeito à política científica por eles desenvolvida,
desde a criação do Epea, posteriormente denominado Ipea, passando pela estruturação
da Reforma Universitária, a partir do Parecer 977/65, o “Parecer Sucupira”, a criação da
FINEP e sua reformulação em 1967, até implementação da Reforma Universitária de
1968, e a instituição do FNDCT, a cargo da FINEP, a partir de 1971. As ações
planejadas que envolveram a planificação da ciência e da tecnologia através do PBDCT,
e posterior montagem do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, e do Sistema Nacional de Pós-Graduação.
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Eu procurava compreender como se deram as ações de planejamento em ciência,
tecnologia e educação superior/pós-graduação, durante o Regime Militar, e estes foram
os objetivos e alguns dos temas abordados no Capítulo 2: “O Regime Militar e a
Modernização Autoritária: Estado, Ciência e Sociedade”.
A partir de então, procurei mergulhar em meu estudo de caso, ou seja, “A
Criação da Pós-Graduação na Universidade Federal da Bahia: o caso do Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica PPPG/UFBA (1968-1985)”.
Para se compreender a formação do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Geofísica PPPG/UFBA, que se inicia em março de 1969, antes, é necessário que se
compreenda as origens deste Programa. Na primeira metade da década de 1960, o Físico
e Engenheiro Civil, José Walter Bautista Vidal, logo que assumiu a Chefia do
Departamento de Física, no então Instituto de Matemática e Física da Universidade da
Bahia, liderou a criação do primeiro curso de pós-graduação em Geofísica
(especialização/lato sensu) já organizado no país. Para isso, procurou trazer à Bahia
jovens físicos da USP e do CBPF, a fim de montar um grupo de trabalho em uma
“Física Aplicada” aos problemas nacionais. Trate-se do curso organizado pelo CENAP
da Petrobrás, e o Departamento de Física do Instituto de Matemática e Física da
Universidade da Bahia.
O sucesso deste curso de pós-graduação possibilitou a realização de um
Convênio com a UNESCO, que viabilizaria a vinda de pesquisadores no campo da
Geofísica Nuclear para o IMF, a exemplo do Professor Jacques Labayrie, Diretor do
Service d´Electronique Physique, do centro de Estudos Nucleares de Seclay, e Caude
Lalou, Chefe de Pesquisas no Centre de Faibles Radioctivités, ambos centros de
pesquisas situados na cidade de Gif-sur-Yvette, França. Tais pesquisadores, juntamente
com o professor Bautista Vidal, elaboraram um projeto para desenvolver um
Laboratório de Fracas Radioatividades, o que possibilitou um forte intercâmbio
científico entre os professores do Departamento de Física do IMF, da Universidade
Federal da Bahia, e os pesquisadores dos referidos centros de pesquisas, na França. Eis
portanto, a constituição do Grupo de Geofísica Nuclear, e que seria a base do Programa
de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da UFBA, temas portanto, que procurei
abordar no Capítulo 3 desta tese.
Por fim, ao longo do Capítulo 4, procurei abordar: “A Reforma Universitária de
1968, na Bahia: A Criação do Programa de Pesquisas e Pós-Graduação em Geofísica
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(PPPG-UFBA)”. A Reforma Universitária de 1968 procurou, nacionalmente, organizar
e implantar os Institutos Básicos nas Universidades Federais. Dessa forma, ao analisar a
implantação dos Institutos Básicos na UFBA, procurei enfocar a constituição do
Instituto de Física e do Instituto de Geociências desta Universidade.
É justamente neste contexto de formação dos Institutos e Reestruturação da
UFBA, em meio ao contexto de implantação da Reforma Universitária, que chegaria à
Bahia o pesquisador Carlos Alberto Dias que, somando esforços ao grupo de Geofísica
Nuclear, instalados no Instituto de Física, e ao grupo de pesquisa em Sedimentologia, da
antiga Escola de Geologia que, àquela altura, seria absorvido pelo Instituto de
Geociências. Nascia assim o PPPG/UFBA, do “encontro da Bahia com o Pará”, devido
à chegada do paraense Carlos Alberto Dias.
O Programa se estrutura, portanto, da união dos grupos já existentes,
especialmente o Grupo de Geofísica Nuclear e o de Sedimentologia. Uma das ideias
desenvolvidas neste capítulo foi, justamente, a de reforçar a importância de dois líderes
na formação do PPPG/UFBA, a saber: José Walter Bautista Vidal e Carlos Alberto
Dias, que tiveram, cada qual a seu tempo, grande relevância para a constituição deste
Programa de Pesquisas. Procurei traçar uma espécie de “trajetórias ou vidas paralelas”
desses dois professores, enfatizando a importância de cada um deles neste processo.
A liderança de Bautista Vidal na constituição do primeiro núcleo de pesquisas
em Geofísica Nuclear, anterior à vinda de Carlos Dias para a Bahia, fato que se deu ao
final de 1968 foi, ao meu ver, o ponto de partida que facilitou a atuação de Carlos Dias,
quando da sua chegada. Em contrapartida, a sua atuação e a sua formação, sendo o
primeiro Doutor em Geofísica do país, abririam as portas para a criação do
PPPG/UFBA.
A liderança de Carlos Alberto Dias foi fundamental e estruturante neste
processo, visto que teve a difícil tarefa de aglutinar os grupos de pesquisas já existentes,
tanto no Instituto de Física, como no Instituto de Geociências. Para isso, contou com
importantes lideranças que também somariam esforços nesta empreitada, trata-se do
professor Antônio Expedito Gomes de Azevedo, à época, Coordenador do Instituto de
Física, e a professora Yeda de Andrade Ferreira, Coordenadora do Instituto de
Geociências. O PPPG/UFBA inicia suas atividades de pesquisas e pós graduação em
geofísica, em março de 1969 e, nesta primeira fase, contou com importantes apoios da
própria UFBA, do CNPq, da CAPES, e da SUDENE.
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A partir da década de 1970, o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em
Geofísica da UFBA entraria na rota de projetos financiados pelo recém criado Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à cargo da FINEP à partir de
1971 que, por sua vez, era diretamente vinculada ao Ministério do Planejamento e,
consequentemente, à Presidência da República. A partir de então, o Programa receberia
pesados investimentos do Governo Federal, o que lhe possibilitou não só uma
estruturação plena, como um acelerado desenvolvimento.
Os arquivos da FINEP me permitiram, acredito eu, uma boa radiografia desses
investimentos que, por sua vez, possibilitaram que o PPPG/UFBA se tornasse o único, o
primeiro Centro de Excelência capaz de conduzir pesquisas em Geofísica, aos níveis de
Mestrado e Doutorado no país, conforme reconheceu o CNPq, em agosto de 1972. Foi
também, como já mencionamos, o primeiro Doutorado da Universidade Federal da
Bahia, sendo também reconhecido pelo Conselho Federal de Educação, já a partir de
1975.
Os recursos do FNDCT foram, sem dúvida alguma, imprescindíveis para o
sucesso do Programa. Tais recursos viriam através de Convênios assinados com a
FINEP, ao longo da década de 1970. Dentre os convênios citados podemos destacar: o
Convênios 102/CT, de 19 de março de 1971, no valor de Cr$ 5.111.500,00; o Convênio
220/CT de 06 de junho de 1974, no valor de Cr$ 2.172.000,00 e o Convênios 303/CT,
de 1976, no valor de Cr$ 19.400.000,00, tendo sido, este último, interrompido em
fevereiro de 1978, após a denúncia feita pelo então Reitor da UFBA, Augusto
Mascarenhas. Ao final do seu mandato como Reitor, em 1979, e depois de um período
de crises, sustentadas por intermédio da própria FINEP, o PPPG/UFBA sobreviveu
através de recursos do CNPq, da CAPES e da DAU/MEC.
Os apoios da FINEP, via FNDCT, voltariam a ser restabelecidos a partir da
primeira metade da década de 1980, através do primeiro financiamento pós-denúncia,
efetivado através do Convênio B/76/80/183/00/00, assinado com a FINEP em 12 de
agosto de 1980, e que esteve vigente até setembro de 1982, no valor de Cr$
49.755.000,00 e o Convênio nº 53.83.0025.00, que entraria em vigor a partir do dia 17 de

janeiro de 1983, para que fosse executado até novembro de 1984, no valor de Cr$
226.633.620,00.

Ao final do período ditatorial brasileiro, o Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica PPPG/UFBA, estaria plenamente consolidado, constituindo-se
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como uma das experiências mais bem sucedidas de pós-graduação já implantadas no
país, desde a “Reforma Universitária de 1968”, implementada ao longo do Regime
Militar. A experiência de êxito do PPPG/UFBA, sem dúvida alguma, esteve inserida
naquilo que Simon Schwartzman denominou: “O Grande Salto À Frente”.
Desde a sua constituição, em março de 1969, até 1985, o Programa de Pesquisa e
Pós-Graduação PPPG/UFBA formou 54 Mestres e, pelo menos, 7 Doutores em
Geofísica. Muitos desses profissionais ingressaram no mercado de trabalho, onde viriam
a atuar em empresas como: PETROBRÁS, DNPM, FERBASA, dentre outras. Outra
boa parte se integraria às atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFBA, atuando
nos Institutos de Geociências, Física e ainda no próprio PPPG/UFBA. O Programa
cumpriria plenamente alguns dos seus principais objetivos: formação de mão de obra
especializada para atuar no mercado de trabalho e formação de pessoal para o
desenvolvimento de pesquisas neste campo científico.
Espero, com esta tese intitulada: “A Ciência Durante o Regime Militar - A
Criação da Pós-Graduação na Universidade Federal da Bahia: o caso do Programa de
Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica PPPG/UFBA (1968-1985)”, ter contribuído
para a compreensão acerca do desenvolvimento da ciência durante o Regime Militar,
especialmente no que diz respeito à institucionalização da Geofísica no Estado da
Bahia, através do estudo de caso que nos propusemos a analisar.
Apesar de ser uma temática ainda pouco estudada pela historiografia da ciência,
bem como pela historiografia tradicional, gostaria de chamar a atenção para a
necessidade de se desvendar este “terreno”, quase inabitado na historiografia da ciência.
Com este estudo de caso, desejo ter colaborado para que novos estudos venham a ser
feitos sobre o desenvolvimento das ciências durante a Ditadura Militar (1964 e 1985).
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