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RESUMO

Neste trabalho é pesquisada a universidade contemporânea, tradicionalmente focada no tripé
ensino-pesquisa-extensão, mas que diante de um novo modo de produção da ciência, no
século XX, vive um momento de mudanças, especialmente através da transferência de
conhecimento via parcerias com empresas privadas, com a missão de solucionar problemas da
sociedade. Surge neste momento o conceito “universidade empreendedora”, cunhado por
Burton Clark, em 1994, para identificar universidades proativas, atentas às demandas do
mercado. Assim, é preciso aferir o posicionamento da UENF neste novo cenário de produção
(e distribuição) de conhecimento, sendo proposto o seguinte problema: afinal, como se dão as
parcerias com empresas privadas na UENF? Para tanto, o objetivo de nossa pesquisa é
investigar o conceito “universidade empreendedora”, avaliar suas consequências (na pesquisa,
formação e produção de conhecimento) e constatar se a UENF se enquadra em tal
terminologia. O estudo realizado pode ser classificado como pesquisa exploratória, descritiva
com um estudo de caso sobre a UENF, com aplicação de questionários para os chefes de
laboratórios. Abordamos o surgimento da universidade como instituição, alguns modelos de
universidade, assim como a universidade no Brasil e argumentos sobre o papel da
universidade. Posteriormente, contextualizamos o novo modo de produção de conhecimento,
passando pelas definições “modo 2” (Gibbons et. al., 1994), “ciência pós acadêmica” (Ziman,
2000) e “tripla hélice” (Etzkowitz, 2013), onde, além de abordar as características do mesmo,
analisamos suas consequências. Estas envolvem a mudança de um ethos científico para um
ethos gerencial (Ziman, 2000; Reis, 2010), regido por normas de empresas privadas. Também
apresentamos o conceito e as principais características da universidade empreendedora, sendo
possível enxergar que esta difere da universidade tradicionalmente acadêmica. Alguns
conceitos de inovação são apresentados, pois mudanças no modo de produção de
conhecimento giram em torno da busca incessante pela inovação. Em complemento,
apresentamos o Marco de ciência, tecnologia e inovação sancionado em 2016 no Brasil, o
qual ratifica que vivemos um novo modo de produção de conhecimento. No estudo de caso
empírico foi realizada uma coleta de dados através de questionários com perguntas fechadas,
abertas e semiabertas, buscando entender como se dá a parceria da UENF com empresas
privadas e outras questões como o papel da universidade (seja ela a tradicional universidade
pública ou empreendedora). Os questionários foram aplicados aos trinta chefes de laboratórios
da universidade, diante da liderança institucional a eles delegada no Plano Orientador da
UENF. Os resultados foram tabulados no programa SPSS e os gráficos elaborados no Excel.
Pudemos aferir que a UENF não possui características condizentes com a universidade
empreendedora de Clark, mas já realiza algumas pesquisas científicas em parceria com
empresas privadas, sendo tal experiência válida até o momento, apesar das parcerias não
serem transparentes e publicizadas.
Palavras-chave: universidade, novo modo de produção de conhecimento, universidade
empreendedora, inovação.

ABSTRACT

This paper investigate the contemporary university, traditionally focused on the tripod
teaching-research-extension, which has been experiencing a period of change, especially
through the transfer of knowledge through partnerships with companies private, with a
mission to solve societal problems due to a new mode of knowledge production . It appears at
this point the concept of "entrepreneurial university", coined by Burton Clark in 1994 to
identify proactive universities, given the demands of the market. Thus, it is necessary to check
the positioning of UENF this new production (and distribution) scenario of knowledge and
proposed the following problem: after all, how to give partnerships with private companies in
UENF? Therefore, the goal of our research is to investigate the concept of "entrepreneurial
university", assess its consequences (research, training and knowledge production) and see if
UENF falls into such terminology. The study can be classified as exploratory, descriptive
with a case study of UENF, in which we applied questionnaires to laboratory chiefs. We
present the emergence of the university as an institution, some university models, as well as
the university in Brazil and arguments about the role of the university. Later, we contextualize
the new mode of knowledge production, through the settings "mode 2" (Gibbons et. al.,
1994), "post academic science" (Ziman, 2000) and "triple helix" (Etzkowitz, 2013), where, in
addition we refer to its characteristics and analyze its consequences. These involve the change
of a scientific ethos to a managerial ethos (Ziman, 2000; Reis, 2010), governed by rules of
private enterprises. We also present the concept and the main characteristics of
entrepreneurial university and one can see that it differs from traditional academic university.
Some innovative concepts are presented, because the changes in knowledge production mode
revolve around the constant search for innovation. In addition, we present the landmark
science, technology and innovation sanctioned in 2016 in Brazil, which confirms that we live
in a new knowledge production. In the empirical case study a collection of data was
performed using questionnaires with closed questions, opened and semi-opened, trying to
understand how is the partnership UENF with private companies and other issues such as the
role of the university (whether traditional public university or entrepreneurial). Questionnaires
were applied to thirty chiefs of university laboratories, on the institutional leadership they
delegated the Plan Advisor of UENF. The results were tabulated using SPSS and the graphics
were developed in Excel. We assess that UENF does not have consistent characteristics with
the entrepreneurial university of Clark, but does some scientific research in partnership with
private companies, with such valuable experience to date, despite the partnerships are not
transparent and publicized.

Keywords: university, new mode of production of knowledge, entrepreneurial university,
innovation.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa ora apresentada, sob o título “Universidade Empreendedora no novo modo
de produção da ciência contemporânea: um estudo de caso da Universidade Estadual Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF”, tem como problema norteador responder a seguinte
questão: a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) pode ser
considerada empreendedora?
Para

elucidar

a

questão

levantada,

partiremos

do

conceito

“universidade

empreendedora”, cunhado pelo pesquisador Burton Clark, em 1994, o qual busca entender o
que é este modelo de universidade e como se diferencia da universidade acadêmica. Para
tanto, além de analisar o surgimento, principais características e consequências da
universidade empreendedora, também desenvolveremos um estudo de caso exploratório, à luz
dos chefes de laboratório da UENF, sobre a parceria das Universidades com empresas
privadas.
Diversas necessidades e interesses surgem no contexto do mundo globalizado e,
particularmente, indústrias vivem desde os anos 1970 o desafio diário de se ajustar à nova
realidade do mercado mundial. “É em função desse desafio que o uso do conhecimento se
apresenta como fundamental para a preservação e expansão do capital. O saber técnicocientífico torna-se um insumo produtivo” (ALMEIDA, 2002, p. 55). Desde então, a
universidade está cada vez mais interligada às empresas e ao governo.
De forma introdutória, cabe indicar que neste período surge um novo modo de
produção do conhecimento científico nas universidades, o qual recebeu diversas
denominações, como ‘modo 2’ (Gibbons et.al., 2004), ‘ciência pós acadêmica’ (Ziman, 2000)
e ‘tripla hélice’ (Etzkowitz, 2013), e é situado num contexto de aplicação, em detrimento da
pesquisa básica. As pesquisas são realizadas sob demanda, quer seja da indústria, governo ou
sociedade, e não somente para atender a interesses cognitivos.
Diante do novo modo de produção na ciência, que envolve diversas instituições em
seu funcionamento, surge o conceito de “universidade empreendedora”, observado em
universidades com comportamento proativo e atentas às demandas empresariais e da
sociedade. Os recursos financeiros também possuem nova origem, e o financiamento privado
colabora com as pesquisas acadêmicas, tornando a ciência industrializada, isto quer dizer que
“as relações entre academia e indústria se tornam mais próximas e o financiamento cada vez
mais vem do contrato de pesquisa” (HESSELS et al., 2008, p.746).
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Dentre as consequências deste novo modo de produzir conhecimento está “uma
diminuição da sua capacidade de pensar sobre a sociedade como um todo” (MELLO et al.,
2011, p. 73). Outrossim, autores apontam que diante do novo modo de produção houve
alteração no ethos1 científico (Ziman, 2000; Reis, 2010), por exemplo nos valores
comunalismo (benefício público da pesquisa científica, que deve ser feita para a comunidade
e amplamente divulgada) e desinteresse (não existência de motivos pessoais para a pesquisa
científica), diante da mudança no mérito da pesquisa.
Precisamos entender se estamos presenciando a privatização do conhecimento
aplicado em detrimento do básico e ainda o surgimento de um ethos gerencial como apontam
Etzkowitz et al. (2000b), Ziman (2000) e Reis (2010), quando tratamos das consequências da
parceria universidade-indústria-governo.
A dissertação permitirá levantar a questão, embora não seja objetivo do nosso
trabalho, sobre a possibilidade da aplicabilidade das teorias sobre o novo modo de produção
de conhecimento no Brasil, já que todas são oriundas de países desenvolvidos, assim como a
ideia de universidade empreendedora. Nos caberá pensar se podemos importar tal modelo sem
alterações para a realidade do País, e, sem ao menos pesquisar as potenciais consequências do
novo modo de produção de conhecimento.
Nosso problema de pesquisa surge dentro deste novo cenário de produção de
conhecimento na ciência e na universidade. Tendo em vista isto, percebemos a necessidade de
elucidar qual o posicionamento da UENF neste novo cenário de produção (e distribuição) de
conhecimento. Pretendemos especialmente verificar, diante do cenário de parcerias de
empresas privadas com universidades públicas, como se dá a parceria na UENF. Com os
esclarecimentos levantados após tal debate, será possível analisar, por exemplo, qual a
situação da universidade (e o seu papel) no mundo contemporâneo.
O objetivo de nossa pesquisa é estudar o conceito “universidade empreendedora”,
avaliar suas consequências (na pesquisa, formação e produção de conhecimento) e constatar
se a UENF se enquadra em tal terminologia. Para tanto, especificamente, averiguaremos o
papel atribuído à instituição universidade, desde seu surgimento até os dias atuais (em alguns
países, especialmente a Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, e no Brasil). E, além
disto, o trabalho busca investigar e comparar as mudanças sofridas no modo de produção da
ciência no século XX, as quais refletem na universidade do século XXI. Ademais, precisamos

1

Na interpretação do sociólogo Robert Merton (1979), é a “norma social” (comportamento, atitude), onde os
valores comunalismo, universalismo, desinteresse, ceticismo organizado são partilhados entre os membros da
comunidade científica (REIS, 2010, p. 29)
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entender como se estabelece atualmente a parceria de universidade pública e empresa privada
no Brasil, o que faremos através de um estudo de caso na UENF, no qual, aplicaremos
questionários com perguntas abertas e fechadas aos trinta chefes de laboratório nomeados,
com embasamento na liderança institucional a eles delegada no Plano Orientador da
instituição.
Este trabalho justifica-se na medida em que o surgimento de um novo modo de
produção de conhecimento nas universidades, a partir dos anos de 1970, passou a envolver
uma parceria entre universidades, especialmente as públicas, e o setor privado. Tal mudança
trouxe consequências para o papel da universidade, o tipo de pesquisa lá realizada, bem como
sua atribuição como educadora. É preciso, por exemplo, debater a afirmação de que “há
Universidades que se concentram prioritariamente no ensino ou na pesquisa, que não estão
interessadas na comercialização de descobertas nem na participação de esquemas para a
melhoria social” (ETZKOWITZ, 2013, p. 40), ou seja, pensar se o papel da universidade é o
de comercializar suas descobertas e debater sobre o papel da universidade neste novo cenário
de produção de conhecimento.
Optou-se pelo assunto ora apresentado pela necessidade de também analisar a
produção do conhecimento da universidade pública em parceria com empresas privadas,
assim como refletir sobre a transferência do conhecimento produzido, pois, como afirma
Ziman (1979), o conhecimento produzido nas universidades é público, isto é, aberto.
A UENF, segundo seu Plano Orientador, foi desenhada pelo Professor Darcy Ribeiro
nos anos 1990 para ser a “Universidade do Terceiro Milênio” e possui características
específicas, com a finalidade de ter uma postura diferente das tradicionais universidades
brasileiras. O vanguardista Darcy Ribeiro pretendeu construir um novo MIT - Massashusetts
Institute of Technology em solo norte-fluminense, admirado pelos potenciais regionais,
especificamente a indústria petrolífera e o agronegócio.
Buscando verificar o posicionamento da UENF no novo cenário de produção (e
distribuição de conhecimento, traremos, no primeiro capítulo, um breve histórico da
universidade como instituição (item 1.1), onde é possível arrolar alguns modelos de
universidade, qual sejam, o francês, inglês, alemão e norte-americano, com embasamento
teórico da obra Universidade Necessária de Darcy Ribeiro. Em continuidade (item 1.2),
apoiados sobretudo na teoria de Luís Antônio Cunha (2007) e Rodrigo Motta (2014) fazemos
uma análise histórica da universidade no Brasil, desde os primeiros sinais de ensino superior
com os jesuítas até a indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-extensão, previsto na
Constituição Federativa da República de 1988. O capítulo 1 termina com um debate sobre o
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papel da universidade (item 1.3). Para tanto, serão utilizados argumentos de Wrana Panizzi
(2013), Pedro Demo (1996), Boaventura Sousa Santos (2012), os quais trazem visões distintas
para um tema tão contemporâneo.
O problema desta pesquisa também gira em torno da situação da universidade no
mundo contemporâneo, portanto, no segundo capítulo apontaremos como o novo modo de
produzir conhecimento “sofreu transformações sucessivas no que se refere à manutenção,
gerenciamento e distribuição do conhecimento” (CASTELLS, 1999). Para tanto, o item 2.1,
contextualiza o novo modo de produção de conhecimento, faz uso de três estudos que servirão
de guia, o livro de Michael Gibbons et al. (1994), The new production of knowledgement, o
livro Hélice Tríplice (2013) que apresenta parte dos estudos de Loet Leydesdorff e Henry
Etzkowitz sobre o conceito consagrado de ‘tripla hélice’ e a obra Real Science: What it is and
What it Means (2000) do físico e filósofo da ciência, John Ziman. Continuamos apresentando
a universidade empreendedora e suas características (item 2.2), seguido do debate sobre o
conceito de inovação (subitem 2.2.2), por este estar diretamente ligado à universidade
empreendedora. Por fim, faremos uma breve análise da inovação no Brasil, singularmente à
luz do Marco da Ciência e Tecnologia sancionado em janeiro de 2016 e que trouxe diversas
alterações nos procedimentos relacionados às pesquisas de universidades (ou institutos de
pesquisa) públicas realizadas em parceria com empresas privadas.
O terceiro capítulo constará do trabalho empírico, que possui uma breve análise
documental dos contratos e convênios da UENF com parceiros assinados no ano de 2014
(total de cinquenta e quatro instrumentos) e outra análise de trabalho de campo, com
entrevista e aplicação de questionários. Este último está estruturado em questões abertas e
também fechadas e possui grande destaque em nosso trabalho, pois busca identificar como se
dá a parceria universidade-empresa na UENF, sob o ponto de vista dos chefes de laboratório
desta instituição, constando inclusive relatos sobre pesquisas que são (ou foram) fruto da
interação de empresas privadas com a universidade. Além disto, procuramos averiguar a visão
que os mesmos possuem sobre o conceito de inovação, sobre o papel da universidade pública
e da universidade empreendedora, bem como inferir, a partir dos dados coletados, se a UENF
pode ser considerada uma universidade empreendedora.
Insta salientar que este trabalho é resultado do conhecimento que fora adquirido na
área da Filosofia, da Administração, assim como do Direito. As aulas, bem como a
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participação em congressos4 muito nos ajudaram na construção de nossa visão como
pesquisadora. Este trabalho é fruto deste esforço interdisciplinar.
A seguir, apresentamos o referencial teórico no qual este trabalho se embasou. A
teoria ora apresentada serviu de guia, sustentou argumentos e colaborou para a formulação
dos questionários aplicados aos chefes de laboratórios da UENF.

‘Inovação através da interação universidade-empresa? Análise dos procedimentos, estratégicas e resultados da
cooperação na Universidade Estadual Norte Fluminense – UENF’. In: VI Simpósio Nacional de Ciência,
Tecnologia e Sociedade, 2015, Rio de Janeiro. Anais - VI Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e
Sociedade. Rio de Janeiro: ESOCITE.BR, 2015. v. 1. p. 1-444;
‘Mercantilização da Universidade’. In: V Congresso Internacional do Conhecimento Científico, 2015, Campos
dos Goytacazes. Edição Comemorativa Especial V CICC, 2015. v. 5. p. 21-22;
‘Meritocracia em tempos de ciência pós acadêmica’. In: Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e
Humanidades. Foz de Iguaçu. Anais ainda não publicados.
4
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1 - O SURGIMENTO DA UNIVERSIDADE COMO INSTITUIÇÃO
Neste capítulo refletiremos sobre o papel da instituição universidade, sendo possível
descrever os movimentos, interesses e conflitos intrínsecos nos processos sociais em que a
ideia de universidade se consolidou, os quais influenciam até hoje o modelo de produção de
conhecimento, que veremos posteriormente no capítulo 2. Para tanto, inicialmente, na
subseção 1.1, faremos uma síntese dos principais modelos de concepção de universidade, os
quais ocorreram em diferentes momentos históricos. Na subseção 1.2 apresentaremos uma
breve noção de como a universidade surgiu e se estabeleceu no Brasil. Por fim, na subseção
1.3 traremos reflexões sobre o papel da universidade.

1.1 Breve histórico da gênese da Universidade
As universidades contemporâneas são produtos da alteração de modelos de
universidades existentes mundo afora, desde os séculos XII e XIII, na Idade Média (ou Era
Medieval), com a concepção das primeiras universidades como a Universidade de Bolonha
(1190), a Universidade de Oxford (1214) e a Universidade de Paris (1215). O Professor Darcy
Ribeiro ao debater sobre as universidades, assegura:

Todas as grandes estruturas universitárias modernas podem ser definidas
como produtos residuais da vida de seus povos, só inteligíveis como
resultantes de sequências históricas especiais. Elas são, na verdade,
subprodutos reflexos de um desenvolvimento social global, não ocorrido a
partir da universidade e para o qual ela só concorreu subsidiariamente. Pelo
contrário, este desenvolvimento, uma vez verificado, atuou sobre as
universidades, dando-lhes recursos e exigindo delas novos serviços.
(RIBEIRO, 1978, p.45)

As primeiras universidades das quais se tem registro, como a de Bolonha, Oxford e
Paris foram “nascidas do desenvolvimento ‘espontâneo’ de escolas pré-existentes”
(VERGER, 1990, p. 41). O autor aponta que as primeiras universidades surgiram de forma
espontânea, mas algumas nasceram por “migração” (VERGER, 1990, p. 43), como
Cambridge, que mesmo recebendo reconhecimento apenas em 1318, é oriunda da secessão
sentida em Oxford de 1208. Verger afirma ainda que outras universidades foram “fundadas”
(VERGER, 1990, p. 44), pelo Papa, Imperador ou rei, como a Universidade de Nápoles
(1224) por Frederico II. O autor acredita que, neste período, as universidades serviam de
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instrumento político, onde defensores do governo produziam conhecimento, mas também
formavam opinião. Assim, a universidade era um local (e ainda é) de saber e de poder.
Ben-David (1974 apud Santos, 2005) acredita que o domínio da Igreja Católica levou
as universidades a um período de estagnação, provocando inclusive a dispersão de muitos
intelectuais, os quais formaram academias e círculos intelectuais fora das universidades.
Segundo o autor, o conhecimento desenvolvido à época era baseado na ciência experimental.
No século XVI já era possível perceber a aproximação da universidade com os comerciantes
envolvidos com a descoberta de novas rotas marítimas. O século XVIII é marcado pelo início
de perda de poder da Igreja e consequente ganho de força da burguesia, o que traz uma nova
etapa no ambiente universitário.
Acreditamos que para entender as universidades como estão desenhadas nos dias
atuais, é necessário analisar comparativamente, mesmo que de forma breve, as diferentes
estruturas universitárias dos séculos XVIII, XIX e XX, as quais influenciaram o estado atual
das instituições de ensino superior. É o que faremos a seguir, “baseados numa abordagem
teórica que opera em nível de modelo e tem por objeto estabelecer padrões fundamentais de
organização, funcionamento e alteração destas instituições” (RIBEIRO, 1978, p.46). Em
relação aos diversos modelos de universidade, o professor Darcy Ribeiro assim argumentou,
destacando que estes normalmente são oriundos de países desenvolvidos:

Os diferentes graus e modos pelos quais as universidades dos países
desenvolvidos conseguiram sua relativa suficiência indicam a existência de
certas inovações fertilizadoras, cujo conhecimento é proveitoso porque pode
facilitar o desempenho das funções universitárias específicas e leva-las a
exercer um papel de aceleradores intencionais da mudança social.
Isto significa não ser necessário reinventar a universidade. Porém, sequer é
preciso copiar modelos alheios, porque até as universidades mais famosas e
ricas estão descontentes consigo mesmas. Precisamos conhecer a
experiência alheia apenas para buscar soluções próprias, correspondentes
às nossas condições históricas e aos nossos problemas de povos fracassados na
luta para integrarem-se na civilização industrial moderna. (RIBEIRO, p. 50,
1982, grifo nosso)

É preciso deixar claro ainda que o objetivo deste capítulo não é discutir a crise da
universidade e sim servir de entendimento do novo momento que as instituições de ensino
superior vivem contemporaneamente. Os grandes modelos a serem estudados são oriundos de
países desenvolvidos, quais sejam universidade francesa, inglesa, alemã e norte-americana,
como poderá ser visto a seguir.
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1.1.1 A Universidade Francesa
De acordo com Ribeiro (1978, p. 50), a primeira universidade moderna da nação
francesa foi uma criação dos enciclopedistas, adeptos do movimento filosófico-cultural
originado do Iluminismo, os quais eram visionários e empenhados com o progresso.A
instituição universidade é resultado das grandes transformações sociais experimentadas pela
França, sendo apontada como “um produto dos impactos renovadores da revolução industrial
e muito além do que apenas um desdobramento vegetativo da universidade medieval de Paris”
(RIBEIRO, 1978, p. 51).
O novo modelo de universidade adotado pela França napoleônica “nasceu fora da velha
universidade corporativa, fechada, aristocrática, eclesiástica, e contra ela. Depois de iluminar
o mundo, o referido empreendimento teve de institucionalizar-se, fazendo-o na era
napoleônica e, finalmente, de academizar-se sob o signo do positivismo” (RIBEIRO, 1978, p.
52). Por um período de cerca de 100 anos após a Revolução Industrial, entre os anos de 1793
e 1896, o ensino superior francês era composto de escolas superiores autárquicas,
organizadas, e também de ensino primário, o secundário e o normal. No período entre 1806 e
1808, o regime napoleônico unificou a educação nos aspectos políticos e culturais. Os
quarenta anos seguintes a tal reforma, foram de grande destaque no desenvolvimento
intelectual e científico.

Seu núcleo básico ficou constituído pelas escolas autônomas de direito,
medicina, farmácia, letras e ciências. Separadamente, foram estruturadas a
Escola Politécnica, voltada à formação dos quadros técnicos, e a Escola
Normal Superior, encarregada de criar os educadores destinados a atuar
como difusores, em toda a nação, da nova cultura erudita de base científica.
(...) A nova universidade implantou-se em contradição à antiga; as
inclinações nominalmente humanistas daquela foram substituídas por um
novo humanismo fundado na ciência e comprometido com a problemática
nacional, com a defesa dos direitos humanos, empenhado em absorver e
difundir o novo saber científico e tecnológico em que se baseava a revolução
industrial. (RIBEIRO, 1978, p. 52)

Para Ribeiro (1978, p. 53), apenas em 1896, sob a Terceira República5, houve a
reorganização das escolas até então dispersas, surgindo um Corpus de faculdades autárquicas

5

A Terceira República foi proclamada na França, em 4 de setembro de 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana.
A guerra foi desencadeada nos anos 1860, pois os alemães, liderados pelo Ministro da Prússia Bismarck,
queriam unificar as nações. Napoleão III não concordou com a ideia e entrou em guerra com a Prússia, e foi
derrotado. A França perdeu os territórios da Lorena e da Alsácia para os alemães. Com a perda da guerra, o
Segundo Império caiu. Napoleão III foi preso e exilado. A guerra com a Prússia terminou, em 1871. O período
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e depois uma federação de unidades independentes, agora com o nome universidade. Ficaram
isoladas as escolas de nível superior como as de Administração, de Comércio, de Agronomia,
de Artes e Ofícios. Também ficaram separadas a Escola Politécnica, a Escola Normal
Superior, o Colégio de França, o Instituto e o Museu de História Natural – os quais foram
unificados posteriormente. Ficaram excluídos ainda o Museu do Homem e o Centre National
de la Recherche Scientifique6(CNRS) ou Centro Nacional da Pesquisa Científica. Percebe-se
assim, que as instituições apenas de ensino ficaram separadas daquelas responsáveis pelo
ensino e pesquisa. O sistema de ensino e investigação francês estava centralizado em Paris, o
que já demonstra o caráter administrativo do modelo, e possui nas principais províncias
universidades secundárias.
Darcy Ribeiro ensina ainda que a existência de institutos autônomos permaneceu no
sistema de ensino superior francês, com faculdades isoladas, sem haver estrutura integrada de
universidade:
A necessidade de desenvolver a investigação cientifica dentro da
Universidade teve a consequência de fazer com que a Escola Normal
Superior e a Politécnica, mais do que à formação de professores e
engenheiros – função para que tinham sido criadas – tendessem ao cultivo da
ciência e à preparação de investigadores. Paralelamente, em outras
faculdades foram organizados diversos institutos de estudos especiais como
entidades autônomas, embora nominalmente vinculadas às cátedras da
universidade, delas havendo, hoje, só em Paris, mais de trinta.
Jamais foi restaurada a antiga universidade corporativa e organicamente
integrada, nem criado qualquer órgão coordenador. Ainda hoje vigora esta
estrutura federativa em que têm vida e vigor as faculdades e escolas isoladas
e não a universidade. O reitor é um simples representante do governo a
supervisionar o funcionamento das escolas. (RIBEIRO, 1978, p. 53)

É possível perceber a dicotomia do ensino superior francês, dividido em um grupo de
escolas direcionadas para pesquisa científica e outro grupo formado pelas universidades, as
quais são fundamentadas apenas no ensino.
Em 1936, o CNRS foi criado com a fim de desenvolver a França cientificamente, o
que seria impossível no sistema de universidade do país. O instituto de pesquisa possui seus
próprios laboratórios, bibliotecas, além de seus pesquisadores serem selecionados por critérios
políticos ou “não acadêmicos”7 (RIBEIRO, 1978, p. 53). O centro de pesquisa funciona em
separado da carreira universitária e proporcionou o surgimento da carreira de pesquisa
da Terceira República Francesa acabou em 10 de maio de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, com o
episódio da Batalha da França. (BACELAR, 2016)
6
Doravante, o Centre National de la Recherche Scientifique será citado apenas como CNRS.
7
Professor Darcy Ribeiro (1978) não explica tais critérios.
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científica, com crescimento no número de pessoal e nos recursos extraordinariamente
onerosos para o país. (RIBEIRO, 1978)
O modelo de universidade francês permaneceu sendo de escolas isoladas e faculdades,
em detrimento do antigo modelo de universidade corporativa e integrada. O autor indica,
enfim, que a estrutura universitária francesa serviu de modelo para as universidades da
América Latina (RIBEIRO, 1978, p. 56), como poderá ser visto mais adiante.

1.1.2 A Universidade Inglesa
O sistema universitário inglês é heterogêneo, afirmando que “dificilmente se
pode falar em estrutura tipicamente britânica” (RIBEIRO, 1978, p. 57). Ribeiro compara
ainda o ensino superior da Inglaterra a uma pirâmide, onde as aristocráticas e eclesiásticas
Oxford e Cambridge estão no topo do sistema, seguidas de outras universidades e instituições
de ensino respectivamente nos níveis abaixo. As tradicionais universidades britânicas
possuem um sistema oneroso, pois era baseado em ensino personalizado, através de tutores
individuais.
Em 1794, Cambridge iniciou suas atividades de investigação científica. Em 1860, em
decorrência da Revolução Industrial, algumas reformas promoveram a criação de
universidades utilitárias, voltadas para a formação de mão de obra para o mercado de
trabalho, em oposição ao modelo de Oxford e Cambridge, como segue:

A competição desta intelectualidade nova, cuja formação era laica, com
profundo interesse pelas ciências e a tecnologia, e emulação com os sábios
alemães, de prestigio crescente na Europa, obrigou Oxford e Cambridge a
prestarem atenção especial à formação de investigadores do mais alto nível,
inclusive instalando laboratórios e bibliotecas modernos. (RIBEIRO, 1978,
p. 59)

Assim, a liberdade na forma de fazer ciência e na formação de mão de obra permitiu o
surgimento de “pensadores e cientistas de alto padrão e um número muito grande de
profissionais competentes e operários altamente qualificados” (RIBEIRO, 1978, p. 58).
Mesmo após as duas guerras mundiais e o consequente declínio da realeza e nobreza
britânicas, o sistema aristocrático em Oxford e Cambridge permaneceu. Mas as novas
universidades, de atuação técnica e cientifica, não seguem tal padrão. Por isso, afirma Darcy
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Ribeiro (1978), o modelo inglês não é referência em modelo de universidade, pois não tem
um único modelo.

1.1.3A Universidade Alemã
A fundação da Universidade de Berlim foi antecedida pelos pensamentos dos filósofos
Schelling (1803),Fitche (1807), Schleiermacher (1808) e Humboldt (1810), os quais eram
espelho de uma Alemanha autônoma, nacionalista e reivindicadora. Os pensadores
idealizaram o modelo de universidade alemã cujos pilares eram o nacionalismo, a valorização
da ciência e da investigação empírica e indutiva (RIBEIRO, 1978, p. 60). A Universidade de
Berlim surgiu diante da necessidade de reconstrução das universidades alemãs e apresentou
um modelo oposto às escolas profissionais napoleônicas. O modelo ainda foi delineado na
necessidade de incorporar a cultura alemã ao mundo industrial. Mas nem tudo foi perfeito no
processo de implantação da universidade:

A nova universidade surgiu, entretanto, cheia de contradições: foi
progressista em sua preocupação cientifica, no rigor para conceder títulos
acadêmicos, no espírito de afirmação nacional e de compromisso com o
desenvolvimento nacional autônomo; foi, porém, ao mesmo tempo
pusilânime ante o Estado, elitista, extremamente hierarquizada e
burocrática.(RIBEIRO, 1978, p. 61)

Cabe destacar ainda a liberdade acadêmica existente no modelo universitário alemão,
onde o estudante pode escolher as disciplinas entre os departamentos de diversas
universidades, assim como a liberdade dos docentes, os quais devem manter apenas a alta
qualidade das aulas ministradas. Outra característica do modelo alemão se refere à separação
entre a academia tradicional e as engenharias, em que as últimas por muito tempo foram
tratadas como escolas técnicas (sem título universitário) e depois se transformaram em
universidades técnico-cientificas. Ressalta-se ainda que cada instituto do sistema universitário
alemão possuía seu próprio orçamento, cujos repasses dependiam do prestígio dos titulares.
(RIBEIRO, 1978, p. 62-63)
Esta separação entre academia tradicional e engenharias se deu porque a universidade
de Berlim estava voltada à produção de conhecimento científico e cultura. No ido dos anos
1880, durante a Revolução Industrial, a Alemanha necessitou empregar seus engenheiros e
cientistas na indústria, na agricultura e no transporte, momento em que o país viveu um
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momento de intensa produção e distribuição de conhecimento. Diante da mudança sentida, o
modelo de universidade alemã optou por separar a ciência básica da aplicada, e foram criados
institutos não-universitários de pesquisa, direcionados à indústria. Assim, foi possível
preservar o papel da universidade e sua identidade (SINGER, 2001).
O nazismo trouxe prejuízos ao modelo alemão, pois exigiu a politização da academia,
pela “adesão explícita à ideologia do regime” (RIBEIRO, 1978, p. 63), ao mesmo tempo em
que provocou a saída de professores, seja por não seguir os preceitos totalitaristas ou por
serem judeus. Assim, os valores humanísticos foram atingidos, pois as ciências sociais foram
banidas da vida universitária, cabendo ao final do século XX a busca pelo padrão acadêmico
de antes das guerras (RIBEIRO, 1978).
Junto à gratuidade ofertada, especialmente em países com tradição acadêmica, como a
Alemanha, “existem condições de trabalho, pesquisa e debate acadêmico e cobrança para que
resultados sejam apresentados” (BERTONHA, 2002, p. 02). Nos dias atuais, cabe destacar
que, em quase toda a Europa, o ensino superior é público e gratuito.

1.1.4 A Universidade Norte-Americana
A universidade norte-americana é consequência da colonização europeia e estruturouse como descendente das instituições inglesas, contudo livre e democrática. Inicialmente,
buscou-se alfabetizar toda a população para, em seguida, surgirem cursos comprometidos com
a solução de problemas locais (RIBEIRO, 1978, p. 64), numa nítida busca pelas vocações
regionais. O sul do país era escravista e agrário-exportador, enquanto o leste buscava a
autossuficiência econômica, onde surgiram os colleges, de caráter utilitário, voltado para
vocações locais e oposto aos sistemas francês e alemão. As grandes influências foram as
escolas superiores utilitárias britânicas (RIBEIRO, 1978, p. 65).
Em 1860 o ensino estadunidense sofre uma reforma que criou dois padrões de ensino
superior: o primeiro, era de elevado nível, dedicado à investigação científica e à cultura, com
quatro níveis de ensino (escolas de pós-graduação que concediam título doutoral como o
alemão), tendo Harvard e John Hopkins como exemplos. O segundo modelo eram um
melhoramento das escolas locais de ensino intermediário e foram chamadas de junior colleges
e land-grant colleges, sendo as escolas voltadas para a educação prática, tendo como grande
exemplo do último modelo o MIT – Massashusetts Institute of Technology, dedicado à
engenharia e que ofertava ensino e investigação científica e tecnológica de alto nível
(RIBEIRO, 1978, p. 65-66).
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Percebe-se assim a existência de 3 níveis distintos na estrutura acadêmica norte
americana:
UNIVERSIDADES

COLLEGES

JUNIOR COLLEGES

Figura 1: Estrutura acadêmica norte-americana
Fonte: Elaboração da autora, baseado em RIBEIRO, 1978.

Dentro da divisão piramidal, as universidades são cursos para a elite, com graduações,
pós-graduações, em nível de mestrado e doutorado. Os colleges preparavam alunos para
licenciaturas em letras, ciências e artes, tendo como público alvo a classe média em ascensão.
Já os junior colleges eram as instituições de ensino superior dos menos abastados, responsável
por elevar a cultura geral e a consequente formação para o trabalho. Existiam bolsas de
estudos, as quais permitiam o transito entre os três estados. A grande característica do modelo
norte-americano é a variedade de instituições, as quais abrangem profissionais de alto nível,
profissionais de competência e massa de trabalhadores com nível superior (RIBEIRO, 1978,
p. 66-67).
Neste mesmo sentido, Bertonha (2002) afirma que o modelo americano foi baseado no
britânico e possui um aspecto em comum: a grande maioria dos jovens tem acesso às
universidades, mas não há um padrão similar de ensino, havendo 3 degraus.
Nos Estados Unidos, é possível encontrar desde “Liberal Art Schools”
centradas no ensino e “Community Colleges” regionais destinados a atender
alunos menos preparados até as Universidades top de linha, como Harvard,
Yale ou Princeton, que são particulares, mas recebem enormes
financiamentos públicos e são responsáveis pelo grosso da pesquisa e da
formação da elite intelectual do país (BERTONHA, 2002, p. 01).

As universidades norte-americanas têm como característica a organização própria,
autonomia e liberdade para investir recursos nas áreas de conhecimento que quiser. Além
disso, não existe burocracia, nem segurança ou garantias vitalícias aos professores (RIBEIRO,
1978, p. 67-68). Não há que se falar em estabilidade e sim em meritocracia, o que leva à
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qualidade de ensino e ao espírito competitivo. Até as universidades que se dedicam apenas ao
ensino possuem “infraestrutura física e humana é, em geral, invejável e a formação fornecida
é de qualidade” (BERTONHA, 2002, p. 01).
Em movimento oposto ao da universidade alemã, nos EUA, as universidades
competiam entre si por alunos e por arrecadações financeiras (contribuições privadas ou
subsídios). Para conseguir o montante financeiro, eram feitas parcerias com governos e
empresas. A competitividade norte-americana e sua supremacia industrial vivida ao longo do
século XX sejam oriundas do comportamento das universidades à serviço do mercado. Uma
vez assinados os contratos de pesquisa financiados, indústrias e universidades faziam
intercâmbio do trabalho dos professores. O modelo universitário norte-americano - junto do
posicionamento do país como superpotência mundial - logo começou a ser admirado por
muitos governos. Na década de 70 alguns países europeus reduziram despesas com o
ensino superior e estimulavam parcerias com empresas privadas, especialmente em
prestação de serviços, que passou a ser a terceira atribuição das universidades, junto do ensino
e da pesquisa (SINGER, 2001, grifo nosso).
Outra questão interessante de ser abordada no modelo norte-americanos de
universidades nos dias atuais é sobre a cobrança de mensalidades. Nos Estados Unidos da
América, “todos os alunos pagam pelo seu período de estudos” (BERTONHA, 2002, p. 02), e
as receitas são oriundas do Estado ou do patrimônio da própria universidade.
O autor aborda ainda sobre como a qualidade da pesquisa é mantida, através da rígida
avaliação dos professores, e afirma que mesmo o sistema sendo passível de falhas, é bem
eficiente:
O professor é avaliado continuamente em suas atividades de docência e
pesquisa, tem todas as condições materiais para cumpri-las e recebe
incentivos salariais e outros em caso de avaliação positiva e punições,
podendo chegar a perda de emprego, em caso de comprovação de pouca
eficiência. (BERTONHA, 2002, p. 02)

Esta forma das universidades norte-americanas avaliarem seus professores, segundo
Barbosa (2006, p. 46), sob o sistema meritocrático, é denominado star system, o qual premia
aqueles que possuem mais publicações, patentes e capacidade de atrair alunos e recursos:8

Este parágrafo e os 4 seguintes foram utilizados no artigo “Meritocracia em tempos de ciência pós-acadêmica”,
da autora, com coautoria da Professora. Doutora Verusca Reis, apresentado no IV Congresso Internacional
Interdisciplinar em Sociais e Humanas, realizado em dezembro de 2015 em Foz do Iguaçu, com anais a serem
publicados em 2016.
8
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O star system aparece com clareza em todos os domínios da vida pública
norte-americana. Por exemplo, na contratação de professores para as grandes
universidades, nas quais ninguém ganha o mesmo salário, pois a
remuneração de cada um está ligada às suas publicações e patentes, à
capacidade de atrair alunos e recursos, etc. (BARBOSA, 2006, p.46).

O star system da meritocracia norte-americana se assemelha ao “efeito Matheus”9,
descrito pelo sociólogo Robert Merton (1910-2003) em seus estudos sobre o sistema de
recompensas da ciência, o qual afirmava que a quantidade de publicações é diretamente
proporcional ao reconhecimento daquele pesquisador, pois o efeito se dá diante da
“acumulação do reconhecimento relativo às contribuições científicas particulares dos
cientistas de reputação considerável, e a negação desse reconhecimento aos que ainda não se
distinguiram” (MERTON, 1968, p. 60, tradução nossa). Assim, para o sociólogo, o mérito
científico nas universidades se dá através de biografias e currículos extensos, os quais
proporcionam diversas oportunidades aos cientistas experientes, enquanto os cientistas recém
iniciados na carreira enfrentam dificuldade em mostrar sua efetividade, o que não significa
que os jovens sejam inferiores (MERTON, 1968, p. 62).
O “efeito Mateus” descrito por Merton em meados do século XX, tem como um dos
exemplos, a promulgação nos anos de 1980, a lei Bayh-Dole Act ou Ato Bayh-Dole, que veio
marcar na política norte-americana de pesquisa e desenvolvimento, com estímulo ao registro
de patentes e comercialização de tecnologias.

O Ato permitiu às empresas pequenas,

organizações sem fins lucrativos e universidades a assegurarem os direitos de propriedade
intelectual das invenções obtidas a partir dos resultados dos programas de pesquisa
financiados com recursos governamentais. Segundo Oliveira e Velho (2009, p. 44) o número
de patentes e licenças acadêmicas aumentou significativamente após a implementação da
política governamental norte-americana.
O Ato Bayh-Dole trouxe uma série de mudanças positivas aos Estados Unidos da
América, em especial o crescimento da economia através do desenvolvimento da tecnologia.
Contudo, algumas questões ainda são debatidas como os conflitos de interesses abordados por
SCHACHT (apud LEVENSON, 2005, p. 07) que afirma que a lei trouxe benefícios, mas
também alguns receios nas pesquisas científicas:

O Ato Bayh-Dole criou oportunidades para conflito de interesse para
docentes universitários porque parcerias academia-indústria podem oferecer
Merton, no artigo “The Matthew Effect in Science”, publicado na revista Science, descreveu o efeito Mateus
em referência ao versículo do Evangelho segundo São Matheus: “aquele que tudo tem, muito lhe será dado em
abundância; mas ao que não tem, até o pouco lhe será tirado” (MERTON, 1968, p.58, tradução nossa).
9
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recompensas financeiras diretas a membros do corpo docente, na forma de
honorários de consultoria, royalties e participação em sociedades, ao mesmo
tempo financiamento da pesquisa destes docentes. (SCHACHT apud
LEVENSON, 2005, p. 07, tradução nossa)

Neste mesmo sentido, existem diversos estudiosos que fazem críticas ao Ato BayhDole, sob diversos aspectos, como a questão da falta de transparência nas pesquisas
científicas, assim como dúvidas sobre a autonomia dos cientistas:

Dentre esses desafios estava a percepção pública de que nem sempre havia
o devido rigor na divulgação de resultados de pesquisa. Havia também
certo questionamento, no cenário político, da autonomia historicamente
concedida aos cientistas para a regulação da ciência. Nas décadas de
1980 e 1990, alegações de fraude na condução e publicação de resultados
investigados por órgãos como os National Institutes of Health (NIH), o US
Office of Research Integrity (ORI) e pelo Congresso Americano refletiam o
ambiente de transformações que influenciaram enormemente a comunicação
da ciência (DALLARI et. al., 2014, p.4, grifo nosso).

A questão da comercialização dos resultados e sua possível interferência na
confiabilidade das pesquisas também é encontrada na bibliografia:

Muitos pesquisadores prestam consultoria ou trabalharam para o setor
privado, o que cria laços com algumas empresas. Isso pode levar os
pesquisadores a favorecer certas empresas ao licenciar as patentes, o que
não seria promover a concorrência leal. Ele também pode levar a pesquisa
enviesada, que é outra possibilidade que preocupa os críticos do ato (...).
Ademais, com a aprovação da Lei Bayh-Dole há muito mais incentivo para
que as universidades se afastem da pesquisa básica que irá produzir menos
patentes e invenções aplicáveis, e mover-se para a investigação aplicada para
ganhar mais royalties de patentes (LEVENSON, 2005, p. 7, tradução nossa,
grifo nosso).

Como podemos ver, existe uma suspeição quanto à legitimidade das pesquisas
realizadas sob encomenda da indústria, possíveis casos de concorrência desleal, além do autor
apontar que a ciência básica poderá ser deixada de lado em detrimento da ciência aplicada.
Levando-se em consideração os aspectos brevemente apresentados, assim como outros
questionamentos que surgiram, o Ato e suas consequências devem ser analisados, mas muitos
estudiosos apenas relacionam a implantação do Ato ao grande desenvolvimento tecnológico
dos Estados Unidos. Mais de 30 anos se passaram e o Ato está em vigor até os dias atuais,
cabendo, portanto, uma análise mais profunda no futuro, já que este não é o objeto desta
pesquisa. Por fim, cabe destacar que o Ato Bayh-Dole serviu de base para as políticas públicas
de ciência e tecnologia de muitos países latino-americanos, inclusive o Brasil, cuja trajetória
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da instituição universidade está analisada a seguir, contudo sem haver uma discussão em
nosso país sobre as suas possíveis consequências, que já são avaliadas no exterior há pelo
menos 20 anos.

1.2 Universidades no Brasil
Após analisar brevemente as transformações vividas nos modelos de universidade
mundo afora, cabe-nos explorar agora o caminho percorrido pelo ensino superior brasileiro,
desde as primeiras instituições do gênero, a fim de contextualizar a universidade
contemporânea.
A obra “A Universidade Temporã” de Luís Antônio Cunha (2007), publicado
inicialmente em 1980, traz um levantamento histórico – assim como o enquadramento político
e social - das universidades no Brasil. O texto é dividido em quatro grandes períodos,
analisando desde o Brasil Colônia até a era Vargas. O surgimento das universidades nas
Américas foi precoce, se comparado ao Brasil. Data de 1538, em São Domingos, a primeira
universidade em continente americano. No México veio logo em seguida a segunda
universidade, em 1553. No ano da independência, 1822, a América Espanhola já possuía mais
de 25 universidades e o Brasil nenhuma.
Segundo Cunha (2007), o primeiro momento do ensino superior no Brasil remete ao
período Colonial, com ensino nos cursos elementares, de Humanidades, de Filosofia e de
Teologia, do século XVI ao século XVIII e visava “ministrar um saber superior” (CUNHA,
2007, p. 18). Na realidade, a atividade era missionária dos jesuítas, localizados nos centros
urbanos próximos ao litoral, com colégios que ensinavam as primeiras letras, ensino
secundário e superior. Os jesuítas foram expulsos de Portugal em 1759, assim como do Brasil.
As atividades educacionais permanecerem sob gestão de padres franciscanos ou de
colaboradores com elevado nível de instrução.
Já no Império, afirma Cunha (2007), mesmo com o país ainda sendo uma colônia, é
marcado pela chegada da família real no Brasil, em 1808, sendo um período a parte no
desenvolvimento educacional, pois a transferência da Corte trouxe novas necessidades no
ensino. O período é marcado pela criação de cursos e academias para formar burocratas (para
atuarem no Estado) e profissionais liberais, como Matemática (que abrangia Engenharia
militar, correspondente a Engenharia civil, Medicina, Agronomia, Química, Arquitetura e,
após a independência, os cursos de Direito). Os conventos e seminários episcopais ganharam
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cursos de Desenho, História e Música. O período termina no ano de 1889, ano da queda da
monarquia.
O terceiro período é do Brasil na Primeira República, marcado pelo surgimento das
escolas superiores livres, particulares e não dependentes do Estado, multiplicando o as
instituições de ensino, aumentando o número de vagas ofertadas e facilitando o ingresso no
ensino superior. O período também é lembrado pelo surgimento de estabelecimentos de
ensino superior no Brasil10 com o nome de universidade, sendo a do Rio de Janeiro (1920) e a
de Minas Gerais (1927) reconhecidas como as primeiras universidades, mesmo sob críticas.
Apesar de denominadas universidades, estas eram uns meros aglomerados
de escolas superiores já existentes, isoladas umas das outras. A solução
encontrada para a criação da universidade – uma solução chamada ‘de
fachada’ – não teve fácil aceitação. Não demorou muito e surgiram críticas
incidindo sobre a falsidade do título pomposo atribuído a um mero
conglomerado de escolas que continuavam a ser tão isoladas quanto antes,
mantendo o mesmo currículo de quando eram apenas faculdades sem
nenhum vínculo. (CUNHA, 2007, p. 133, grifo nosso).

Assim, finalmente o nome ‘universidade’ é ofertado a uma instituição de ensino
superior, mesmo possuindo o desempenho diferente do que se esperava da instituição, pois era
a reunião de escolas já existentes, assim como nas escolas francesas.
A última fase apontada no livro de Cunha (2007) é a Era Vargas, que se inicia em na
Revolução de 1930 e terminada em 1945, quando o então Presidente foi deposto por um golpe
militar. Os 15 anos de governo de Getúlio Vargas foi marcado pela busca de uma sociedade
mais justa e organizada, o que pode ser refletido em políticas educacionais dicotômicas: a
liberal, onde a escola ganhou a função de estimular talentos e vocações, na medida das
características de cada um, como forma da burguesia lutar com a aristocracia; e a autoritária,
com influência do fascismo e pretendiam manter a ordem social. Dentre as duas políticas, a
última prevalece no governo Vargas. No que se refere ao ensino superior, o grande legado da
era Vargas é a decretação do ‘Estatuto das Universidades Brasileiras’, primeiro documento
que consta definições, finalidade, regras, critérios das universidades, devendo destacar as
seguintes passagens:

10

Cunha (2007) aponta que as primeiras universidades brasileiras de fato foram a Universidade de Manaus, em
1909, em decorrência da prosperidade do local pela exploração de borracha e a Universidade de São Paulo, em
1911, instituição particular, com metodologia de ensino moderna, visionária na implantação da atividade de
extensão universitária. Contudo, a universidade paulista criticou as escolas superiores existentes e foi dissolvida
em 1917, assim como a primeira desapareceu em 1926, diante do declínio do ciclo da borracha. Por não terem
dado sequência à sua missão institucional, as universidades em referência não são consideradas as vanguardistas.
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Artigo 1º - O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da
cultura geral, estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos
conhecimentos humanos, habilitar ao exercício de atividades que requerem
preparo técnico e científico superior, concorrer, enfim, pela educação do
indivíduo e da coletividade pela harmonia de objetivos entre professores e
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a
grandeza da nação e para o aperfeiçoamento da humanidade.
(...)
Artigo 5º - A Constituição de uma universidade brasileira deverá atender às
seguintes exigências:
I - congregar em unidade universitária pelo menos três dos seguintes
institutos de ensino superior: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina,
Escola de Engenharia e Faculdade de Educação, Ciências e Letras;
II - dispor de capacidade didática, aí compreendidos professores,
laboratórios e demais condições necessários ao ensino eficiente;
III - dispor de recursos financeiros concedidos pelos governos por
instituições privadas e por particulares, que garantam o funcionamento
normal dos cursos e a plena eficiência da atividade universitária;
IV - submeter-se às normas gerais instituídas neste Estatuto (BRASIL,
1931).

Como pode ser percebido, a universidade brasileira de Vargas foi fundada na busca
pela elevação da cultura geral, já prevendo a pesquisa como grande forma de produção de
conhecimento. Contudo, o conceito de universidade não é desenhado diante das características
que se espera da instituição, mas pelos recursos e estrutura disponíveis. O decreto prevê ainda
que as universidades podem ser públicas ou particulares, criou cursos, juntou faculdades e
mostrou o caráter autoritário do governo.
Vale ressaltar que os modelos de universidades de outros países influenciam o sistema
universitário brasileiro. A fundação da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sofreram influências dos modelos alemão e francês,
respectivamente. O modelo francês, onde a pesquisa não era prioridade da universidade, e
possuía universidades exclusivas de ensino e as escolas de pesquisa, focadas na formação
especializada, influenciou a fundação da UFRJ11, em 1920, cujo decreto de fundação sequer
previu atividades de pesquisa, assim como no modelo napoleônico de universidade, composto
de escolas isoladas (profissionalizantes), com dissociação entre ensino e pesquisa e grande
centralização estatal. A universidade francesa era vista como um aparelho ideológico do
Antigo Regime, e o mesmo ocorreu na UFRJ, onde os intelectuais possuíam vínculo com o
governo, não apenas na academia, mas em agências governamentais, em cargos políticos,
influenciando nas políticas públicas e dos programas políticos da época (PAULA, 2002).
Inicialmente, a UFRJ recebeu o nome de URJ – Universidade do Rio de Janeiro e era o resultado do
agrupamento de instituições de ensino superior de cunho profissional, com cursos de Medicina, Politécnica
(militar) e Direito.
11
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Por outro lado, a postura acadêmica apolítica da USP, fundada em 1934, é uma
herança da concepção alemã e defendia a liberdade e o desinteresse no ensino, baseado na
“formação geral, científica e humanista” (PAULA, 2002, p. 152). O modelo destaca ainda a
importância da pesquisa, que é inseparável das atribuições ensino e formação, como é
ratificado na citação:
Encontramos várias aproximações entre a concepção alemã e a paulista de
universidade, na época de sua fundação: preocupação fundamental com a
pesquisa e com a unidade entre ensino e investigação científica; ênfase na
formação geral e humanista, ao invés da formação meramente profissional;
autonomia relativa da universidade diante do Estado e dos poderes políticos;
concepção idealista e não-pragmática de universidade, em detrimento da
concepção de universidade como prestadora de serviços ao mercado e à
sociedade; fraco vínculo entre intelectuais e poder político, ou seja, ligação
não-imediata entre intelligentzia e poder; concepção liberal e elitista de
universidade; estreita ligação entre a formação das elites dirigentes e a
questão da nacionalidade. (PAULA. 2002, p. 150-151)

Ainda sobre as universidades brasileiras, a UnB foi criada em 1961, com seu caráter
liberal, de “formar cidadãos empenhados na busca de soluções democráticas para os
problemas com que se defronta o povo brasileiro na luta por seu desenvolvimento social”
(SOUZA, 1996, p. 55), mas logo viveu as mudanças do sistema universitário brasileiro,
durante do Regime Militar no Brasil (1964-1985), com a Reforma Universitária de 1968 (Lei
n. 5.540/1968), “um freio e retrocesso no processo de modernização do ensino superior
brasileiro” (SOUZA, 1996, p.55).

A Reforma de 1968, segundo Souza (1996) instituiu

sistema de créditos, departamentalização e criou campi universitários afastados dos centros
urbanos, como a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, inspirada no modelo
norte americano. No mesmo sentido, Paula (2002) assegura que, a partir da Reforma de 1968,
o modelo norte-americano se tornou hegemônico sobre as nossas universidades, inclusive
sobre a USP e a UFRJ. A Reforma ocorreu junto com a Lei n. 5.539/1968, onde surge o cargo
de professor titular, além de, “atendendo o princípio da indissociabilidade entre ensino e
pesquisa, acabava também com a carreira de pesquisador universitário” (MOTTA, 2014, p.
245). Em seguida, em 1970, uma nova regulamentação trouxe mudanças no ensino superior
brasileiro, conforme narra Motta (2014), o Decreto 66.258/1970 estabelece regimes
magistério superior de doze horas, vinte e quatro horas e quarenta horas com dedicação
exclusiva e um belo reajuste salarial, o que fez da carreira de professor universitário tornar-se
concorrida, apesar da dificuldade na efetivação previsto na legislação.
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A implantação desse regime nas universidades foi lenta e privilegiou
certas regiões e áreas acadêmicas. Ainda assim, a carreira de professor
universitário tornou-se opção profissional mais interessante. Surgiram
sobretudo condições para o desenvolvimento efetivo de projetos de
pesquisa sediados em universidades, pois os professores puderam se
dedicar apenas a um emprego, com a carga didática ocupando parte
minoritária das quarenta horas semanais. Como essas mudanças
coincidiram com o ‘milagre brasileiro’ e o consequente aumento na
arrecadação de impostos, o governo federal passou a ter recursos
suficientes para reestruturar a carreira docente e ao mesmo tempo
ampliar as verbas para pesquisa e pós-graduação (MOTTA, 2014, p.
247).
Os dois anos, entre 1968 e 1970, foram relevantes na abertura de novas universidades
federais, afirma Motta (2014), como as de Viçosa, São Carlos, Pelotas, Ouro Preto e Mato
Grosso. Nos anos seguintes surgiriam ainda a de Uberlândia, Rio de Janeiro (UniRio), Acre e
Mato Grosso do Sul. O período militar viveu um boom na educação superior, “antes do golpe
de 1964, havia 21 universidades federais e mais algumas faculdades federais isoladas. Em
1979, o número de universidades federais subiu para 33” (MOTTA, 2014, p. 248).
Consequentemente, o autor aponta que houve um aumento no corpo docente e no número de
estudantes matriculados, pois o ensino superior era uma possibilidade de crescimento de
padrão social, além de ser sinal de status. Como consequência, a década de 70 foi
vanguardista em processos seletivos de alunos via vestibulares unificados, avaliações através
da aplicação de provas de conhecimento dos conteúdos do ensino médio, reunindo
universidades da mesma região. Muitas vezes, as provas tinham tantos candidatos que a
aplicação das provas precisava ocorrer em estádios de futebol, mas diante das condições não
confortáveis, tais como calor, desgaste físico, além do estresse natural, o MEC – Ministério da
Educação - proibiu a realização das provas em estádios.
O ensino superior se estruturou na gestão do regime militar, mas as instituições
privadas também ganham destaque no período. “Algumas delas tornaram-se universidade de
boa reputação e qualidade, mas essa não foi a regra. (....) O propósito era desobrigar o
Estado dos gastos educacionais e favorecer a iniciativa privada” (MOTTA, 2014, p. 250,
grifo nosso). E segue, com certa contradição:
Durante o regime militar instalou-se o modelo ainda hoje em vigor: as
universidades públicas oferecem melhores condições de formação aos
estudantes, com boa infraestrutura em pesquisa, professores com dedicação
integral e carga didática mais baixa, portanto, com tempo para pesquisar e
orientar os estudantes mais talentosos; enquanto as instituições privadas, na
maioria, não fazem grande investimento em pesquisa e resumem a formação
dos seus alunos às atividades em classe. (...) Dados do IBGE apontam na
mesma direção: em 1964, o governo gastou 2,91% do seu orçamento com as
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universidades, enquanto no período entre 1968 e 1975 esse patamar subiu
para uma média anual de 3,6% do orçamento federal. O que ocorreu na
política de gastos educacionais do governo, nos anos 1970, foi
provavelmente uma transferência de recursos orçamentários do MEC em
benefício do ensino superior e em prejuízo dos níveis médio e fundamental –
que o governo tendia a considerar responsabilidade das esferas estaduais e
municipais. (MOTTA, 2014, p. 251-252)

O período militar também foi uma fase de expansão para o sistema de pós-graduação e
pesquisa acadêmica, pois investimentos em ciência e em tecnologia foram realizados diante
do argumento de quem “para que a economia crescesse no ritmo desejado, eram necessários
mais especialistas, técnicos e, se possível, novas tecnologias” (MOTTA, 2014, p. 255). A
Reforma Universitária de 1968 estruturou o sistema de pós-graduação, ainda presente na
atualidade, com a divisão dos cursos em dois níveis com finalidades distintas: strictu sensu,
abrangendo cursos de mestrado e doutorado, com atuação em “atividades de pesquisa e
produção de conhecimento” (MOTTA, 2014, p. 256) e lato sensu, limitadas a “atividades de
aperfeiçoamento e especialização, dedicadas à preparação de profissionais para o mercado de
trabalho” (MOTTA, 2014, p. 256). O autor informa ainda que em 1963, o Brasil apenas
possuía 16 cursos de mestrado, todas nas áreas agrícolas, química e engenharias. Em 1964-65,
19 novos cursos surgiram, com maior abrangência do que os cursos anteriores: ciências
naturais, economia.
A partir da década de 70, surgem mestrados em ciências sociais, história e letras, mas
incentivos fiscais possibilitaram a permanência do domínio dos cursos nas áreas tecnológicas
e de ciências naturais. Documentos do período demonstram a política de pós-graduação do
regime militar, o qual se dedicava a “formação de professores mais bem qualificados para o
sistema universitário; fomentar a pesquisa científica e tecnológica; e preparar mão de obra
de alto padrão para o sistema produtivo” (MOTTA, 2014, p. 257, grifo nosso). O autor
destaca ainda que o regime se dedicava às pesquisas aplicáveis ao desenvolvimento
econômico, nitidamente preterindo as ciências humanas, sociais aplicáveis e as ciências
puras às disciplinas que traziam desenvolvimento econômico imediato, com relevância
para as atividades da SBPC – Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência.
Os agentes governamentais acreditavam que esses centros dariam resposta
mais rápida aos investimentos, gerando produtos e tecnologias com maior
potencial de utilização econômica, ao passo que as universidades se
voltariam para si mesmas e seriam menos capazes de acompanhar as
demandas do mercado (MOTTA, 2014, p. 262).
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Apesar da Reforma de 1968 ter trazido mudanças na infraestrutura do sistema de
ensino superior brasileiro e aumento das vagas, os “cursos de graduação e pós-graduação
não foi acompanhado pelo devido cuidado com a qualidade” (MOTTA, 2014, p. 283,
grifo nosso), pois muitos empreendimentos surgiram de forma veloz, sendo apontados
sistemas precários de programas de cursos, professores, técnicos e infraestrutura, em alguns
casos faltando até bibliotecas adequadas. Assim, desde então, a CAPES - Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ente vinculado ao MEC, passa a avaliar de
forma rotineira os cursos de ensino superior.
Surgem ainda as fundações de apoio à pesquisa, as quais atuavam de forma menos
burocrática na captação de recursos e no uso de verbas, pois repassavam os recursos
diretamente aos pesquisadores, sem a intermediação (e desvios) por parte das Reitorias. Nesta
mesma época, surge ainda o “risco de acusações de irregularidades, preocupação constante
numa época de rápido aumento do dinheiro das pesquisas” (MOTTA, 2014, p. 263).
Como pode ser visto até agora, muitas transformações foram atribuídas à universidade
brasileira, até chegar o sistema em funcionamento nos dias atuais. Desde 1988, O eixo
fundamental da universidade brasileira contemporânea, de acordo com o artigo 207 da
Constituição da República Federativa Brasileira, é constituído por um tripé composto de
ensino, pesquisa e extensão e não pode ser compartimentado, e assim prevê:
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e
de gestão e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão”. Equiparadas, essas funções básicas merecem igualdade
em tratamento por parte das instituições de ensino superior, que, do
contrário, violarão o preceito legal (BRASIL, 1988).

Destaca-se que, em comparação à legislação de 1968, a extensão foi incluída na Carta
Magna de 1988. Percebe-se, ainda, que na educação de nível superior no Brasil, não há que se
falar em ensino, sem haver a coexistência com a extensão e com a pesquisa. Cabe destacar
que o tripé não existe apenas no plano do direito, mas corresponde à realidade fática do ensino
superior brasileiro contemporâneo, como afirma Pucci:
A expressão ‘indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão’
consagrada pela Constituição de 1988, não deve ser considerada como uma
fraseologia de efeito, mas como uma síntese atual da história educacional
brasileira que aponta diretamente para a construção de uma universidade de
um bom nível acadêmico, pública, autônoma, democrática, que se coloca a
serviço da realização de uma sociedade independente e soberana científica,
tecnológica e culturalmente, voltada para os interesses concretos da
população brasileira (PUCCI, 1991, p. 19, apud MAZZILI, 2011, p. 215).
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Quando a legislação brasileira considera tripé ensino, pesquisa e extensão como um só
personagem, cria movimento no ensino superior ao provocar a interação dos 3 entes no
processo de produção do conhecimento na educação superior, mesmo que cada um tenha seu
papel bem definido:
(...) ensino (apropriação, pelos estudantes, do conhecimento historicamente
produzido pela humanidade), a pesquisa (produção de novos conhecimentos
a partir de problemas emergentes da prática social) e a extensão (intervenção
nos processos sociais e identificação de problemas da prática que demandam
novas pesquisas). (MAZZILI, 2011, p. 219)

Cabe destacar que no Brasil, “as universidades não formam um grupo homogêneo de
criação de conhecimento, havendo universidades mais intensivas na geração e produção de
conhecimento científico e tecnológico que outras” (CHIARINI e VIEIRA, 2012, p. 118).
Categoricamente, pode-se afirmar que, no entanto, no Brasil, instituições privadas de
ensino superior que se dedicam à pesquisa científica são raras exceções, ficando a produção
de conhecimento científico a cargo principalmente das universidades públicas, como
corrobora Brisolla (apud Oliveira e Velho, 2009):
No Brasil, a despeito de algumas exceções (uma ou outra universidade
privada com tradição na condução da atividade de pesquisa e alguns centros
de P&D das empresas estatais), o desenvolvimento científico e tecnológico
ocorreu e continua ocorrendo, em grande medida, dentro das universidades
públicas. (BRISOLLA, 1990, apud, OLIVEIRA e VELHO, 2009, p. 38)

No século XX o mundo viveu mudanças no ensino superior, especificamente países
em desenvolvimento como o Brasil, os quais precisaram se posicionar diante do novo arranjo
econômico mundial. O sistema de educação brasileiro hoje em dia é regido pela Lei de
Diretrizes e Bases - LDB – lei n° 9.394/96, que

restabeleceu

a

identidade,

atuação

e

atribuições, inclusive para as instituições de ensino superior. A LDB não é objeto de estudo
desta dissertação, ficando a sugestão de estudo em outro momento, pois, dentro da temática
deste trabalho, é preciso analisar o papel da universidade nos dias atuais, como será visto no
próximo item.
1.3 O Papel da Universidade
Dentro deste contexto dissertativo sobre as origens da universidade, este trabalho
busca indagar sobre o porquê da existência e da manutenção do respeito a esta Instituição até
os dias atuais. É indiscutível que um dos temas que mais inquietam os educadores diz respeito
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ao papel que as universidades devem desempenhar, assim como a crise pela qual a Instituição
está atravessando. O objetivo deste item não é discutir a crise na universidade e sim sobre sua
atribuição, a fim de que ela não perca seu objeto. O debate sobre o papel da universidade é
antigo, mas não menos importante por isso, afinal, até hoje não existe uma unicidade sobre a
temática.
O Professor Darcy Ribeiro em sua obra Universidade Necessária, publicada em1969,
afirma que o papel geral das universidades é “contribuir – mediante o exercício de seu papel
específico de instituição de ensino superior – para a satisfação dos requisitos de perpetuação
ou alteração da sociedade global” (RIBEIRO, 1978, p.49). É preciso destacar ainda a imensa
necessidade de a universidade brasileira constantemente refletir “sobre si mesma, com o fim
de definir o papel que lhe compete na luta contra o subdesenvolvimento” (RIBEIRO, 1978, p.
49-50).
Assim, diante da função geral da universidade, é preciso refletir sobre os papéis
específicos desta Instituição, a qual interfere no desenvolvimento da sociedade, tanto pela
transmissão de conhecimento, mas principalmente por ter se tornado um ambiente propício
para a produção de conhecimento.

Alguns autores são bem objetivos ao analisar a

universidade, como Chassot (2004) que acredita que o papel da instituição é “construir e
refletir criticamente o conhecimento” (CHASSOT, 2004, p. 19). Ao comparar o modelo de
universidade europeu ao norte-americano nos dias atuais, Bertonha (2002), também é breve, e
aponta que são três as missões da universidade: a produção de conhecimento, a busca pela
resolução dos problemas da sociedade e, por fim, a formação de mão de obra e cidadãos
(BERTONHA, 2002, p. 02).
Uma defesa interessante do papel da universidade pública foi feita na entrevista da
Professora Wrana Maria Panizzi12 dada ao Professor Luís Roque Klering e publicada no livro
“Temas contemporâneos sobre gestão universitária“, de 2013, como se vê:

E por que dizemos que a universidade pública é grande e é importante?
Porque ela tem tido, ao longo de sua história, um papel importantíssimo na
formação de recursos humanos, altamente qualificados do ponto de vista
científico, do ponto de vista tecnológico. Tem formado também grandes
lideranças, que atuam nas mais diferentes atividades, tem produzido
conhecimento, que nos tem permitido gerar uma riqueza material no nosso
Estado e também reafirmar a nossa identidade, a nossa cultura, os nossos
valores. (...)
Então, eu não tenho a menor dúvida do papel significativo que tem a nossa
Universidade e que tem a universidade pública, mas ela tem não só porque é
12

À época da entrevista, a Professora Wrana Panizzi era Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

41

capaz de formar bons e competentes profissionais, não só porque ela é capaz
de gerar a riqueza material, que gera emprego, que gera condições, para que
a gente possa matar a fome, não só hoje, mas ter sempre condições de ter
resolvido o nosso problema da fome, mas também porque é capaz de
alfabetizar não só ensinando a escrever o nome, mas podendo participar da
sociedade, dos conhecimentos. (PANIZZI in KLERING, 2013, p. 09-11)

A Professora defende o papel histórico da universidade, tanto na formação de
mão de obra, quando na responsabilidade em formar líderes. Ademais, é dado destaque a
produção de conhecimento na universidade, assim como o papel social de reafirmar
identidade e se envolver com a sociedade.
Professor Boaventura de Sousa Santos, em entrevista à Universidade de Brasília, em
2012, destacou a importância da universidade como Instituição e opinou sobre o seu papel,
demonstrando ser contra a submissão da universidade às regras do mercado e defendendo que
nem todo conhecimento pode ser comercializado:

A universidade sofre atualmente com os embates políticos e sociais
provocados pela crise e recebe pressões para que se submeta às necessidades
do mercado. Isso é mais nítido na Europa e nos Estados Unidos, mas pode
ser percebido também em países do Hemisfério Sul. Do século XIX para cá,
as universidades foram instituições que tiveram papel importante na
construção do Estado e na democratização do saber, ainda que só
recentemente grupos como os indígenas e os negros tenham conseguido
algum tipo de inserção nesse ambiente. Por isso, hoje a universidade é
mais necessária do que nunca. E ela tem a missão de preservar a
democratização do saber, desde que resista às pressões pela
mercantilização do conhecimento. Não podemos valorizar apenas os
saberes que dão origem às patentes, ou seja, aquele conhecimento com valor
de mercado. É necessário dar incentivos para as ciências humanas e sociais,
para aqueles departamentos que não criam produtos, mas ajudam a preservar
saberes valiosos para os povos. Conhecimentos que não podem ser vendidos,
de culturas tradicionais como as comunidades remanescentes de quilombos,
por exemplo. (SANTOS apud UNB13, 2012, grifo nosso)

Cabe ressaltar, na fala do professor, o destaque que é dado à importância da
universidade ser um local de produção de conhecimento democrático, devendo haver cuidado
quanto a busca incessante de conhecimento a ser comercializado. O sociólogo deixa claro que
as Ciências Humanas e Sociais são responsáveis ainda pela preservação de conhecimento e,
que a universidade não deve ser apenas uma fábrica de patentes.
Pedro Demo em sua obra Desafios Modernos da Educação (1996) assevera que a
instituição ora em análise é local de “construção e reconstrução de conhecimento” (DEMO,
13

Entrevista de 2012disponível no site http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=7260 -Acesso
em 03 de janeiro de 2016.
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1996, p. 130) e aponta a importância do professor ser um orientador, pois quando o docente
produz, serve de exemplo ao aluno. Para ele, a “educação deve fundamentar a capacidade de
produzir e participar, não se restringir ao discípulo que ouve, toma nota, faz prova, copia”
(DEMO, 1996, p. 130). O autor adentra por uma seara muito importante, que diz respeito ao
dever da universidade de formar pessoas criativas e com senso crítico, capazes de
raciocinar e questionar e não apenas formar recursos humanos preparados para
cumprir regras ditadas pelo mercado de trabalho.
Neste mesmo sentido, Farhang Sefidvash, (1994) apontou que “a universidade, se
executa seu papel verdadeiro, tem efeito transformador na sociedade. (...) As universidades
devem desenvolver mentes criativas para resolver os problemas do futuro das
sociedades e da humanidade” (SEFIDVASH, 1994, p. 01, grifo nosso). O autor aponta
ainda que o caminho para a tal missão é considerar que ensino e pesquisa não podem se
separar. E segue:

A universidade tem o papel de fazer principalmente a pesquisa básica,
através à qual surgem ideias que beneficiam o futuro do país e da
humanidade. A pesquisa nas indústrias e nos centros de pesquisa tem na
maioria objetivos de curto e médio prazo. Os pesquisadores nas
universidades têm o privilégio e a responsabilidade de visualizar o futuro e
resolver os problemas de então. (...) A função da universidade é preparar
o caminho para o futuro. Educar os estudantes a ser criativos para que
possam resolver os problemas de sua sociedade. (SEFIDVASH, 1994, p.
01, grifo nosso)

Percebe-se, portanto, mais uma vez a importância do estímulo ao raciocínio, à
criatividade, pois a universidade forma pessoas para resolver problemas e não simplesmente
formar mão de obra. Outrossim, é de grande valia a divisão feita pelo autor de que problemas
de curto e médio prazo devem ser resolvidos pela indústria, enquanto questões mais
abrangentes (e não direcionadas) ficam a cargo da universidade.
Como apontado no início deste item, o debate sobre o papel da universidade é antigo e
existem opiniões divergentes, como a de Scavarda do Carmo (1999), o qual possui uma visão
mercantilizada da universidade, acreditando que, mesmo sendo um local de pensamento, a
instituição deve também se dedicar à geração de riquezas e ao empreendedorismo:

A universidade atual possui duas raízes: uma não local e temporal, que está
na base da universidade que originou o nome desta instituição. Esta raiz, que
possui longa tradição, coloca a universidade na posição ímpar de ser o
grande centro de pensamento da sociedade. A outra raiz, no entanto, é
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temporal e local. Esta é a raiz que liga a universidade com a sociedade e o
setor produtivo através da busca de solução para seus problemas.
Pode-se definir que um “ciclo de riqueza” na sociedade do conhecimento, e
que passa pela compreensão de que a geração de conhecimento exige
investimentos, mas que, por outro lado, o conhecimento na “sociedade do
conhecimento” gera riqueza. A compreensão deste ciclo completo é a base
da nova interação entre a sociedade e as empresas e coloca a universidade,
através do desenvolvimento da visão empreendedora, como o real berço das
pequenas empresas de cunho tecnológico. (SCAVARDA DO CARMO,
1999, p. 136).

Ao fazer a análise acima o autor defende um novo papel para a universidade, além do
tradicional papel de instituição pensadora, devendo agora fazer parte de um ciclo de riqueza
em a interação com empresas privadas, a fim de colaborar com o desenvolvimento
tecnológico e resolução de problemas da sociedade. Cabe-nos questionar somente se,
porventura, essas duas raízes distintas, ou papéis, não são parte de sistema de ensino
completamente diferentes, quase impossíveis de coexistência. Em poucas palavras, e em tom
de crítica, Velho (1996) aponta que, nos últimos anos, a universidade, diante dos
consorciamentos com empresa privadas, ganhou sim um novo papel, o de “produtora de
conhecimentos, que vão ser incentivados e apropriados pelo setor produtivo” (VELHO, 1996,
p. 19). Já para Konder (1999), a universidade deve ser inserida na sociedade, em especial
diante das mudanças sofridas pelo mundo nos últimos anos, havendo duas missões prioritárias
à Instituição, nas seguintes palavras:

O novo caminho, contudo, apesar de uma inegável eficiência modernizadora,
levou a distorções de duas espécies. A tendência utilitária que leva a
universidade a atender às demandas imediatas do mercado tende a reduzir a
construção do conhecimento à produção de mercadorias. A comercialização
geral do saber o desvirtua. A lógica quantificadora do lucro invade o
plano dos valores intrinsecamente qualitativos.
E, em contraposição a esta, constata-se a presença de uma segunda
tendência: a recusa da adaptação a funções mercantilizadas se desdobra,
muitas vezes, numa atitude romântica, caracterizada pelo idealismo abstrato,
que só aceita uma inserção “pura” na sociedade, através de ações inspiradas
pela solidariedade humana, pelo altruísmo, isto é, por ações generosas,
“desinteressadas” (na medida do possível, “despolitizadas”), insuspeitas de
estarem sendo realizadas com fins lucrativos ou em busca de vantagens
partidárias ou corporativas (KONDER, 1999, p. 140-141, grifo nosso).

Assim, é possível verificar que para o autor existe uma dicotomia entre os papéis da
universidade contemporânea. O autor continua seu pensamento afirmando que o ideal é a
busca pelo equilíbrio, não devendo a universidade estar à disposição das demandas da
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indústria, sob pena de se desvirtuar de sua função, assim como não deve se isolar do mundo e
das necessidades da sociedade.
Por fim, Konder (1999) pede que no futuro exista algum “programa político exequível
(...) capaz de promover uma inserção mais sistemática da universidade na sociedade,
superando os diletantismos” (KONDER, 1999, p. 141), pois diante das mudanças na forma de
produzir conhecimento, como poderá ser visto no capítulo a seguir, surgem novas atribuições
para a universidade, tais como a interação com empresas privadas, as quais vão de encontro
ao seu papel ao longo de séculos.
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2 – A UNIVERSIDADE CONTEMPORÂNEA

2.1 Um Novo Modo de Produção de Conhecimento
Neste item apresentaremos o novo modo de produção de conhecimento, resultado da
alteração da estrutura social de produção da ciência, no século XX, que trouxe uma série de
mudanças e consequências para a ciência e para a universidade, as quais merecem reflexões.

2.1.1 Contextualização do Novo Modo de Produção de Conhecimento
O ambiente científico e a produção do conhecimento, em especial na academia,
sofreram mudanças desde meados do século XX, diante do surgimento de uma forma de fazer
ciência em prol de objetivos estratégicos e na produção de conhecimento aplicado. Até então,
a produção do conhecimento estava localizada principalmente em universidades, dividida em
uma estrutura de disciplinas e não necessariamente voltado para a produção de conhecimento
prático. No novo modo de produção, que se consolidou a partir dos anos de 1980, com
maior interação entre universidade, indústria e governos, seus locais, práticas e princípios
são mais heterogêneos e produzidos no contexto de aplicação. (HESSELS e VAN LENTE,
2008, p. 740, tradução nossa, grifo nosso).
As transformações sofridas no modo de produção do conhecimento ao longo do século
XX, causadas pela economia pós-industrial e pelo surgimento da sociedade fundamentada no
conhecimento, agora está direcionada às necessidades da sociedade e, também, às
necessidades do mercado. Tais mudanças são especialmente decorrentes do surgimento da Big
Science14, e ganharam destaque especialmente nos anos 1980, especial após o vigor do Bayh
Dole Act e a consequente interação de universidades, empresas e governo, onde experimentos
de tamanhos vultosos, multidisciplinares, passaram a envolver uma grande quantidade de
capital humano e financeiro, pois as pesquisas agora são mais complexas, além de aplicadas e
ligadas à indústria.
Com o advento do Projeto Manhattan, que constrói a bomba atômica norte-americana, “a ciência parece dar
um salto para a Big science, caracterizada pelos grandes orçamentos e pela complexidade das atividades da
pesquisa que envolvem centenas ou mesmo milhares de pessoas em trabalho coordenado” (Schwartzman,1976).
Para Dominguez (2014), Big science ocorreu no curso do século XX como resultado da fusão entre a ciência, a
indústria e o Estado, à base de encomendas, projetos, consultorias etc., tendo como protagonista o famoso
relatório de Vannevar Bush (1945) - um dos coordenadores do Projeto Manhattan - que introduzirá o turning
point da produção de C&T nas quatro décadas que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial.
14
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Shinn (2002) aponta que a transformação na forma de produzir conhecimento decorreu
da crise energética do período e à sequente desaceleração econômica, onde governos e
empresas se uniram para buscar soluções tecnológicas, sendo a universidade o instrumento
necessário para o sucesso industrial, e, consequentemente, social, pois o novo modo de
produção traz alterações no “contrato social entre ciência e sociedade” (Gibbons et al., 1994).
Também nesta linha de raciocínio, Brito Cruz acredita que “a capacidade de uma nação de
gerar conhecimento e converter conhecimento em riqueza e desenvolvimento social depende
da ação de alguns agentes institucionais geradores e aplicadores de conhecimento” (BRITO
CRUZ, 2004, p. 01). Para o autor, a nova sistemática de geração e apropriação de
conhecimento envolve empresas, universidades e o governo. Diante da posição estratégica
das universidades e do conhecimento por ela produzido, Velho (1996) confirma o
envolvimento das Instituições de Ensino:
O novo imperativo econômico necessita de conhecimento e foi buscá-lo
onde estava organizado: nas universidades. Talvez isso represente apenas um
acaso histórico, mas a verdade é que no momento as universidades passam a
ter um papel estratégico no desenvolvimento econômico, embora ninguém
duvide que muito cedo, talvez – e devido ao valor econômico do
conhecimento – surjam outros espaços que competirão com as universidades
na produção do conhecimento (VELHO, 1996, p. 65).

A mudança no modo de produzir conhecimento tem como principal característica a
parceria de empresas privadas com as universidades, especialmente as públicas. O resultado
esperado desta cooperação é a inovação15, o que fez esta tornar-se uma verdadeira panaceia. É
preciso refletir, pois o novo cenário ora vivido é cheio de nuances e traz inúmeras mudanças
na forma de produzir conhecimento. Muitos autores têm se dedicado ao fenômeno do novo
modo de produção de conhecimento, por isso surgiu uma diversidade de nomes por parte dos
estudiosos da atividade científica, os quais dão diferentes abordagens e nomenclaturas em
torno do mesmo fenômeno, o que envolve muita polêmica. A versão mais “popular, visível e
contestada, mas não única” (HESSELS e VAN LENTE, 2008, p.742) foi denominada “modo
2” (Gibbons et al., 1994). Hessels e van Lente (2008) trazem ainda nomes alternativos para o
mesmo fenômeno: “ciência finalizada” (Böhme et al, 1983); “pesquisa estratégica ou ciência
estratégica” (Irvine e Martin, 1984), “ciência pós normal” (Funtowicz & Ravetz, 1993);
“sistemas de inovação” (Edquist, 1997); “capitalismo acadêmico” (Slaughter & Leslie, 1997);
“ciência pós-acadêmica” (Ziman, 1996) e “tripla hélice” (Etkowitz & Leydesdorff, 2000).
15

O conceito de inovação será apresentado adiante, no item 2.2.2, com mais detalhes, pois existem algumas
variações sob o mesmo termo.
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Cabe destacar que apesar da mudança sentida na forma de produzir conhecimento,
nem sempre os termos descritos são sinônimos, havendo pequenas nuances entre eles: “Ainda
que tratem da tentativa de descrever um determinado tipo de transformação, cabe ressaltar que
tais conceitos não podem ser tomados exatamente como similares” (REIS, 2011, p. 195).
Neste cenário dos modos de produção de conhecimento, três estudos se sobressaíram e
terão destaque neste trabalho: “modo 2” trazido por Michael Gibbons et al. (1994), no livro
The New Production of Knowledge16; o conceito de “tripla hélice” apontado nos estudos de
Loet Leydesdorff e Henry Etzkowitz, publicados de forma fragmentada a partir de 1995, cuja
essência pode ser conferida no livro Hélice Tríplice (2013) de autoria do último; e “ciência
pós-acadêmica” apresentado no artigo “Is science losing its objetivity”17 (1996), e debatido na
obra Real Science: What it is and What it Means18(2000) do físico e filósofo da ciência, John
Ziman. As três abordagens serão expostas a seguir.

2.1.2 Modelos Teóricos do Novo Modo de Produção do Conhecimento

2.1.2.1 A nova produção de conhecimento de Gibbons e outros
A obra inglesa de Gibbons, Limonges, Nowotny, Schwartzman, Scott e Trow,
denominada The New Production of Knowledge (1994) aponta a existência de duas formas
distintas de produzir conhecimento, o “modo 1” e o “modo 2”, os quais serão descritos nos
próximos parágrafos.
O modelo tradicional de produção do conhecimento foi denominado como “modo 1” e
refere-se a uma forma de produção de conhecimento tradicional, delineado na ciência pura,
disciplinar, ou seja, a produção do conhecimento clássico, com estrutura homogênea
(conhecimento produzido especialmente em Universidades e Institutos de Pesquisa),
possuidora de uma hierarquia rígida, bem desenhada e respeitada. Ademais, o “modo 1”
possui um severo sistema de crítica entre pares, o que aperfeiçoa a forma de fazer ciência.
O “modo 2” surge em decorrência das mudanças nos sistemas de ciência e possui
também 5 características de destaque que mostram as modificações na forma de fazer ciência,
cada vez mais direcionada a atender às necessidades das empresas, ou, diante do uso do
eufemismo, um modelo “socialmente distribuído” (HESSELS e VAN LENTE, 2008, p.741).
Em tradução livre, o livro seria intitulado “A Nova Produção do Conhecimento”
Em tradução livre, o artigo seria intitulado “Está a ciência perdendo sua objetividade?”.
18
Em tradução livre, o livro seria intitulado: “Ciência real: o que é e o que significa?”.
16
17
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A primeira característica de destaque diz respeito ao contexto das pesquisas, através da prática
da ciência aplicada, em detrimento da ciência pura. A segunda grande característica do “modo
2” diz respeito a uma nova tendência à utilização de um conhecimento mais amplo, a qual
deve ser considerada uma abordagem construtivista, a transdisciplinaridade19, ou seja,
resultado da interação entre diversas disciplinas, a qual, para Gibbons et al. (1994), é ponto
chave para o avanço do conhecimento, pelo intercâmbio de especialistas. A estrutura do
“modo 2” é ainda heterogênea, pois a diversidade de ambientes onde se dá a prática científica
é grande, tais como agências governamentais, Parques Tecnológicos20, spins-off21, etc. A
quarta qualidade diz respeito à forma de organização, com um modelo heterárquico (sem
controle centralizado) e transicional, pois o conhecimento vai além dos muros das
Universidades e Institutos de Pesquisa. Por fim, e não menos importante, o controle de
qualidade por pares é também influenciado por questões mercadológicas, econômicas e
culturais.
A seguir, mostramos as principais diferenças entre os modos 1 e 2:
Quadro 1: Comparação de atributos dos Modos 1 e 2

Fonte: Veit (2013), adaptado de Gibbons et al. (1994) e Gibbons (1998)

Ainda nesta seara, Santos (2007) apresenta o novo modo de produção de Gibbons et
al.(1994) de maneira objetiva:
19

Segundo Nicolescu, o primeiro autor a citar o termo transdisciplinaridade foi Jean Piaget para quem o conceito
“não apenas produziria interações ou encontraria relações entre a investigação especializada, e sim colocaria seus
caminhos dentro de um sistema total sem fronteiras estáveis entre disciplinas”. (NICOLESCU apud PELÁEZ e
SUARÉZ, 2010, p. 154)
Continuando o raciocínio, Hessels e van Lente (2008, p. 741), apontam que a transdisciplinaridade é um conceito
além da interdisciplinariedade, pois a interação de disciplinas científicas no primeiro modelo é mais dinâmico.
Uma vez consenso teórico é atingido, não é possível reduzir o conhecimento em diversas disciplinas.
20
O termo está conceituado no item 2.1.3.
21
O termo está conceituado no item 2.1.3.
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O Novo Modo de Produção do Conhecimento (M2), em oposição ao Antigo
Modo de Produção do Conhecimento (M1), é pautado pelo aumento da
produção de Ciência e Tecnologia, pela agregação de alto valor comercial ao
conhecimento produzido, pela heterogeneidade institucional envolvida na
produção de conhecimentos, pela aplicabilidade cada vez mais ampla dos
conhecimentos, pela necessidade de contextualização de tais conhecimentos,
pela transdisciplinaridade, pela instrumentação e pela reflexibilidade.
(SANTOS, 2007, p.22)

O “modo 2” e seu caráter transdisciplinar “envolve uma dinâmica mais complexa de
vertentes disciplinares dispares, de interesses distintos, de alcance amplo, o que leva os
autores à constatação de ser a natureza deste conhecimento mais socialmente distribuídos”
(NEVES, 2009, p. 309).
Os problemas que são estudados no “modo 1” são resolvidos em um contexto em que
a pesquisa básica e o conhecimento acadêmico prevalecem, não existindo preocupação em
relação a aplicabilidade prática do conhecimento gerado. No “modo 2”, a pesquisa se dá no
contexto da aplicação e como consequência, possui novos locais de produção de
conhecimento, alguns ligados à universidade: centros de pesquisa, incubadoras de empresas,
agências governamentais, etc. Gibbons et al. (1994) apontam que os novos locais de produção
de conhecimento são híbridos, pois envolvem especialistas e leigos, e tem como missão
atender aos anseios de vários envolvidos, o que traz consigo preocupações gerenciais, onde as
pesquisas devem responder a questões como “‘a solução, se encontrada, será competitiva no
mercado?’, ‘qual será o custo efetivo?’, ‘será socialmente aceitável?’ ” (GIBBONS et al.,
1994, p. 8). Segundo Neves (2009), o “modo 2” por ser resultado da interação de diversas
disciplinas e, por congregar diversos entes com origens diferentes, torna-se “uma estrutura
produtora de conhecimento mais responsável” (NEVES, 2009, p. 309), pois o controle de
qualidade através da revisão por pares, típica da ciência tradicional, é substituída pela plateia
de um “amplo espectro de interesses, de firmas a laboratórios, de associação de consumidores
a governos, das empresas às agências reguladoras, e neste sentido produz avaliações mais
estritas e reflexivas” (NEVES, 2009, p. 309).
Diante das mudanças ora apresentadas, “o “modo 2” cria um novo ambiente no
qual o conhecimento flui mais facilmente através de fronteiras disciplinares, recursos
humanos mais móveis e organização de pesquisa mais flexível e aberta” (GIBBONS et al.,
1994, p. 20).
Por fim, deve-se deixar claro que para Gibbons et al. (1994), a produção do
conhecimento “modo 2” não substitui a do “modo 1”, e sim o completa. O “modo 1” não
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deixou de existir com o surgimento do “modo 2”, sendo o último, apenas um sistema
adaptado às necessidades atuais.

2.1.2.2 O modelo da tripla hélice de Leydesdorff & Etzkowitz
No mesmo cenário de mudanças na forma de produzir conhecimento, o modelo da
tripla hélice é descrito por Leydesdorff & Etzkowitz, em meados dos anos 1990. Os autores
trazem uma nova abordagem, com interpretação diversa do “modo 2” de Gibbons et al.,
indicando a importância de instituições que historicamente estiveram envolvidas na produção
do conhecimento: universidade, empresas e governo, analisando, em especial, a interação
entre os entes.
A teoria da tripla hélice é inspirada no modelo universitário norte-americano,
apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, o qual estimulava às universidades a buscar
contribuições privadas e subsídios junto às empresas privadas e no ato Bayh-Dole, que
assegurou os direitos de propriedade intelectual aos professores universitários. Os
proponentes da tripla hélice se baseiam na ideia de que no mundo contemporâneo, onde a
economia é baseada no conhecimento, é através da interação das universidades, das empresas
e dos governos, que se cria o melhor método de um sistema de inovação sustentável, que
atenda às demandas do mercado, assim como da comunidade, como segue:

A teoria da Tríplice Hélice assegura que a interação universidade-indústriagoverno é a chave para a melhoria das condições para a inovação em uma
sociedade baseada no conhecimento. A indústria opera na Tríplice Hélice
como o locus da produção; governo como a fonte das relações contratuais
que garantem interações estáveis e de câmbio; a universidade como fonte de
novos conhecimentos e tecnologias, o princípio gerador da economia
baseada no conhecimento (ETZKOWITZ, 2003, p. 295, tradução nossa).

No modelo da tripla-hélice de Etzkowitz (2013) cada um dos três entes tem seu papel
bem definido: a academia forma o capital humano e o conhecimento científico e tecnológico a
ser aplicado pelas empresas (pesquisa acadêmica); o governo participa com políticas de
incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e, consequentemente, econômico, do
país; enquanto as empresas zelam por transformar o conhecimento gerado em produtos
e serviços (avanço industrial). A interação universidade-empresa-governo é a base
estratégica para o desenvolvimento social e econômico nas sociedades industriais
desenvolvidas e em desenvolvimento. Neste modelo, a universidade é protagonista na
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inovação, pois o conhecimento só consegue ser aplicado na indústria diante dos mecanismos
de identificação e aprimoramento dos resultados da pesquisa na prática.
O trajeto para alcançar a hélice tripla parte de duas vertentes iniciais e diversas: “um
modelo estadista de governo, que controla a academia e a indústria e, um modelo laissezfaire, com empresas, academia e governo atuando separadamente, interagindo de forma
modesta apenas por meio de fortes fronteiras” (ETZKOWITZ, 2013, p. 16). O desenho inicial
(Figura 2), chamado de modelo estadista, onde a relação com academia e indústria é
controlada pelo Estado, identificado na União Soviética, Leste Europeu e em alguns países
latinos americanos e até no Brasil, quando submetidos ao regime militar, no período da
ditadura. O Governo elabora projetos e fomenta as novas iniciativas. As universidades são
essencialmente instituições de ensino. O modelo sofre mudanças assim que os sistemas de
inovação precisam de outras fontes de iniciativa (financiamento).

Figura 2: Modelo estadista da relação Universidade-indústria-governo
Fonte: (ETZKOWITZ, H.; et al., 2000a, p. 111)

O segundo modelo, representado abaixo na figura 3, é embasado na matriz políticoinstitucional de laissez-faire, tipicamente americana, em que as três esferas atuam
separadamente, em funções definidas, em um “modelo de governo, indústria e academia
operando em suas próprias áreas, sem conexões próximas” (ETZKOWITZ, 2013, p. 20) e
“interagindo de forma modesta apenas por meio de fortes fronteiras” (idem, p. 16).
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Figura 3: Modelo “laissez-faire” da relação Universidade-indústria-governo
Fonte: (ETZKOWITZ, H.; et al., 2000a, p. 111)

E, por fim, veremos a Figura 4 exibe a hélice tripla no sentido estrito, com
sobreposição das esferas, cada uma assumindo seu próprio papel dos outros. (ETZKOWITZ,
2013, p. 12). Vale destacar que no terceiro e, último modelo, o papel de cada esfera é
resguardada no processo, do mesmo modo que surgem novas formas de produção de
conhecimento decorrentes da dinâmica da interseção de dois ou dos três personagens.
Segundo os autores, só é possível o surgimento de incubadoras de empresas, parques
tecnológicos e laboratórios industriais, em decorrência da dinâmica entre os personagens,
onde há promoção de intercâmbios de experiências, colaboração, e, até mesmo, formação de
novas disciplinas os quais não existiriam com a atuação individual de nenhuma dos entes
envolvidos.

Figura 4: O modelo tripla hélice de interação Universidade-indústria-governo
Fonte: (ETZKOWITZ, H.; et al., 2000a, p. 111)

Apesar do desenho das atribuições de cada ente representado pela hélice, os autores
deixam claro que “uma hélice tríplice dinâmica pode ser formada com graduações entre
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independência e interdependência, conflito e confluência de interesse” (ETZKOWITZ, 2013,
p. 25) e que os papéis podem ser trocados ao longo do processo:

A universidade pode assumir o papel da indústria, na ajuda à formação de
empresas e à transferência de tecnologia, mas não um empreendimento
verdadeiro. O mesmo pode acontecer com as empresas e o governo. As
empresas podem formar entidades de pesquisa e ensino do tipo acadêmicas,
mas não tendem a se afastar de sua missão central. Isso explica o declínio e
mesmo o desaparecimento desses empreendimentos auxiliares em crises
econômicas. (ETZKOWITZ, 2013, p. 25)

É preciso destacar nesta citação que, no modelo da tripla hélice, mesmo diante da troca
de papéis entre os entes envolvidos, a missão central da universidade, das empresas e do
Governo está sempre resguardado.
Outra característica do modelo tripla hélice apresentada por Etzkowitz (2013) é que a
inovação resultado deste processo, não segue um modelo linear tradicional, pois se dá através
de redes comunicativas, em que a produção do conhecimento é colaborada pelos
participantes, o que altera os indicadores de controle de qualidade, os recursos implicados e a
avaliação de resultados. A inovação no modelo da tripla hélice, “não segue um modelo linear
tradicional: através dessas redes comunicativas o processo de produção do conhecimento é
permanentemente assistido pelos participantes, o que muda inclusive o controle de qualidade,
os recursos implicados e a avaliação de resultados” (NEVES, 2009, p. 311).
Nesta nova dinâmica empreendedora dentro da universidade como conclui Etzkowitz
(2013), o desinteresse do pesquisador como norma da ciência é substituído pela “capitalização
do conhecimento” (ETZKOWITZ, 2013, p. 198), a qual transforma conhecimento em capital,
assim como “os processos por meio dos quais isso ocorre, tais como direito de propriedade
intelectual e sistemas de patentes, laboratórios de pesquisa corporativos, transferência de
tecnologia, incubadoras, etc.”. Os novos processos proporcionam troca de experiências e o
surgimento de novas disciplinas. Outra consequência que surge nesta dinâmica é a “cogitação
do capital” (ETZKOWITZ, 2013 p. 198) que ocorre quando o capital é reconhecido como
investimento para criar novos métodos e modelos. Para o autor, nesta nova dinâmica, os
cientistas podem unir os objetivos da busca da verdade e obtenção de lucros.
As mudanças no modo de produzir conhecimento alteram “drasticamente a
autoimagem da ciência, da autonomia científica aos interesses externos, do direcionamento de
recursos através do mecanismo de “revisão por pares”, mas também dos próprios valores
internos” (NEVES, 2009, p. 311). Diante da importante análise das consequências diante do
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novo modo de produção de conhecimento, cabe destacar o autor John Ziman, físico e filósofo
inglês que se dedicou a assinalar a responsabilidade social do cientista. Seus estudos desde
1973 até o ano de sua morte, 2005, correlacionam ciência e sociedade, como poderá ser visto
no próximo item.

2.1.2.3 John Ziman e a ciência pós-acadêmica
Dentro do contexto das mudanças sobre a forma de fazer ciência, John Ziman,
especialmente em sua obra Real Science: What it is and What it Means (2000), descreveu e
mostrou-se receoso com as transformações no modo de produzir conhecimento. Para o autor,
a produção de conhecimento tradicional é aquela realizada sob o modelo de ciência
acadêmica, onde a “pesquisa realizada nas universidades, normalmente básica ou pura, é
organizada de forma disciplinar” (REIS, 2010, p. 82). Ziman (2000) cunhou ainda o termo
“ciência pós-acadêmica” (1996), o qual distingue-se do “modo 2” Gibbons et. al. (2004). Na
teoria de Gibbons et. al. (2004) é possível a convivência entre os “modo 1” e “modo 2”,
enquanto Ziman (2000) acredita que a ciência pós-acadêmica altera tanto a ciência acadêmica
que esta última deixa de existir, como pode ser visto no quadro a seguir:
Figura 5 - Mudanças na cultura da pesquisa

Fonte: ZIMAN (2007, p. 115), traduzido pela autora.

Para Ziman (2000), não há a possibilidade de um ethos acadêmico conviver com o ethos
gerencial. O filósofo inglês acredita que os cientistas devem se comportar baseados no ethos
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codificado pelo sociólogo Robert Merton em 1942, que aponta valores partilhados pelos
membros da comunidade científica e firmado nos valores do comunalismo, universalismo,

desinteresse, ceticismo organizado. O comunalismo diz respeito ao interesse público da
pesquisa científica, devendo esta ser feita para toda a comunidade e amplamente divulgada. A
ciência deve ser baseada ainda no valor do universalismo, no qual as proposições científicas
são avaliadas de acordo com critérios gerais (universais), com caráter neutro e sem
pessoalidade. O desinteresse, segundo Merton, se refere à não existência de motivos pessoais
para a pesquisa científica. Por fim, o ceticismo organizado diz respeito à postura cética e
descrente esperada de todo cientista, tanto em relação à sua pesquisa, quanto à de seus pares.
Se bem analisado, as primeiras letras das cinco características do ethos científico narrado por
Merton formam um acrônimo, a palavra CUDOS, que no inglês tem um cognato KUDOS,
que significa prestígio, sendo este o verdadeiro valor que os cientistas deveriam seguir em sua
prática de pesquisa22.
Diante da nova concepção da pesquisa acadêmica que começa a ser levemente percebida
já nos 1970, Ziman nomeia um novo ethos, o qual tem como base princípios gerenciais, vez
que as indústrias têm influenciado as pesquisas científicas das universidades públicas, e ainda
com valores epistemológicos, os quais mensuram as características do conhecimento
produzido. Ziman (2000, p. 79) defende que as transformações decorrentes da ciência pósacadêmica provoca o substituição do ethos mertoniano por outras prioridades: propriedade
(cientista busca ser dono, disputa patentes), local (conhecimento não mais é universal),
autoritário (novo perfil gerencial das pesquisas acadêmicas), comissionado (cientista faz a
pesquisa pensando no que vai ganhar) e especializações (exigidas do pesquisador pela
empresa), que formam um acrônimo PLACE, o qual é similar ao momento atual dos cientistas
descritos por Ziman: menos preocupado com o mero reconhecimento e em busca de um bom
emprego, um “lugar bem remunerado na ‘hierarquia da administração’” (ZIMAN, 1998a apud
REIS, 2010, p. 113). Pode-se falar, portanto, que os valores desinteresse e comunalismo estão
sendo substituídos por interesse e privatização. (VELHO, 1996, p. 27)
Segundo Ziman, o modelo de ciência acadêmica também vive uma fase de
transformação, no que ele chama de ciência pós-acadêmica. Neste novo momento, o cientista
possui um novo papel social. A mudança nas práticas de científicas ocorre em níveis
sociológicos e epistêmicos, pois um novo perfil de cientista é desejado: um administrador ou
22

Apesar do ethos mertoniano ter sido criticado durante muitos anos, há um debate de retorno a ele por conta dos
desafios trazidos pelo novo modo de produção, especialmente a partir das interações universidade-empresagoverno. O movimento pelo retorno ganhou força em 2005, após workshops na Universidade de Oslo e, em
2007, após publicação de um volume no Journal of Classical Sociology (REIS, 2011, p. 198)
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gerente. Além do mais, o cientista agora precisa convencer a sociedade da importância de sua
pesquisa, devido a atual necessidade de vultuosa quantia de dinheiro envolvida nas pesquisas.
Ziman, quando se refere à ciência pós-acadêmica, demonstra apreensão no que se refere à
agenda de pesquisa e à qualidade das mesmas. Segundo Almeida (2002), Ziman se preocupa
com o “impacto dos consórcios entre universidades e empresas, nas esferas de organização e
administração da atividade científica em geral”, assim como as “consequências, tanto para a
formação dos cientistas, como para os modos tradicionais de produção de conhecimento”
(ALMEIDA, 2002, p. 82).
Para Reis (2010), Ziman também argumenta que não houve uma ruptura entre a ciência
acadêmica e a ciência pós-acadêmica e segue:

O surgimento de um novo modo de produção na ciência contemporânea, é
corroborada, para nosso autor, com uma visão de história da ciência segundo
a qual houve o desenvolvimento contíguo entre ciência e tecnologia.
Segundo Ziman, a ciência, desde os tempos de Galileu, avança “de mãos
dadas com a pesquisa tecnológica” (ZIMAN, 2000, p. 69), fazendo com que
a busca por uma sofisticação instrumental levasse à pesquisa na direção da
“coletivização” (REIS, 2010, p. 106).

Para comprovar a grande lacuna entre a ciência acadêmica e a pós-acadêmica, Ziman
afirma que a transição entre os momentos “é marcada pelo surgimento de palavras como
gerenciamento, contratos, regulação, prestação de contas, treinamento, emprego, etc., as quais
previamente não teriam espaço na vida científica” (ZIMAN, 2000, p. 82).
Assim, após a apresentação dos principais conceitos alusivos à produção do
conhecimento, em especial com enfoque na mudança na forma de produzir conhecimento
através do “modo 2”, ciência pós acadêmica e tripla hélice podemos perceber que replicaram
consequências na universidade, vez que é ela é a instituição de maior respaldo no que se
refere à produção de conhecimento.

2.1.3 Consequências do Novo Modo de Produção de Conhecimento
Após a narrativa do cenário de mudanças na forma de produzir conhecimento, é
preciso abordar as consequências que surgiram para a universidade e para a própria ciência.
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Dentro do debate, existem autores que defendem o novo modo de produção e suas
consequências, enquanto outros, críticos da temática, ficam inquietos diante das alterações.
Dentre as consequências do novo modo de produção de conhecimento, está o
surgimento de instrumentos que facilitam o processo de transformação do conhecimento
produzido pelas universidades em produtos ou processos industriais. Uma das ferramentas
que surge no novo contexto de produção de conhecimento são as incubadoras de empresas.
De acordo com Silva (2009), os países desenvolvidos começaram a incubar empreendimentos
em meados do século XX. Já no Brasil apenas nos anos de 1980 surgiram as primeiras
iniciativas públicas de apoio aos parques tecnológicos e incubadoras de empresas e,
especificamente em 1987, foi instituída no Brasil a Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC)23. A autora
define ainda que as incubadoras de empresas são:
(...) ambientes dotados de capacidade técnica, gerencial, administrativa e
infraestrutura para amparar o pequeno empreendedor e abrigar, sobretudo,
empresas inovadoras, frutos de projetos de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico. Elas são reconhecidas como uma das responsáveis
pela transferência de tecnologia de universidades e centros de pesquisa para
a sociedade. (SILVA, 2009, p. 236-237)

Diante da conceituação apresentada pela autora, percebe-se que as incubadoras fazem
uso do conhecimento dos professores e técnicos da universidade para cooperar com o pequeno
empreendedor inovador. Silva (2009) aponta ainda que as incubadoras de empresas e os
parques tecnológicos têm como justificativa a capacitação de empreendedores e apoio na
formação de novos empreendimentos. Tais instituições servem de “apoio diferencial, aliando
a formação de uma massa crítica de empreendedores e a criação e desenvolvimento
tecnológico” (SILVA, 2009, p. 246). Assim, é possível perceber que o know-how da
universidade é passado para a comunidade, através da transferência de tecnologia
desenvolvida, transformando em produtos e serviços para a sociedade. “A transferência de
tecnologia é a máquina da inovação, ou seja, a máquina das sociedades em transformação”.
(TERRA, 2001, p.01).
Os parques tecnológicos são mais abrangentes que o processo de incubação de
empresas e, segundo Spolidoro e Audy (2008), o conceito é divergente mundo afora, não
23

Associação sem fins lucrativos que visa congregar entidades que incentivem ou atuem com empreendedorismo
e inovação no país, afim de, dentre outras atribuições, interagir com órgãos governamentais nacionais e
internacionais para os projetos assistidos, disseminar a inovação como instrumento de desenvolvimento do país.
(ANPROTEC, 2010)
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havendo um consenso. Os autores trazem os conceitos (similares) de diversas associações que
atuam na área, nos cabendo destacar o conceito adotado pela Association of University
Research Park24 – AURP:
Um Parque Universitário de Pesquisa (University Research Park) é um
empreendimento destinado a promover o relacionamento entre a
universidade (a que está vinculado) e o setor empresarial e industrial;
estimular o processo de inovação; facilitar a transferência de tecnologia e
habilidades empresariais entre a academia e o setor industrial; e promover o
desenvolvimento sustentado da região em que se situa. Para tanto, o
empreendimento deve: possuir ou dispor de terrenos ou construções
destinadas prioritariamente a atividades de pesquisa científica e
desenvolvimento tecnológico (P&D) por parte de centros de P&D e de
empresas intensivas em conhecimento, bem como a serviços de suporte a
essas atividades; promover atividades de P&D da universidade em parceria
com a indústria, oferecendo assistência ao desenvolvimento de
empreendimentos que possam emergir dessa interação. (SPOLIDORO e
AUDY, 2008, p. 37)

Assim, conforme o conceito da Association of University Research Park, o Parque
Tecnológico é local onde ocorrerá a interação entre universidades e empresas privadas. Para
tanto, deve possuir prédios destinados à atividade científica de pesquisa e desenvolvimento,
zona em que haverá a transferência de conhecimento, sempre voltado ao desenvolvimento da
região em que o Parque se situa. Spolidoro e Audy (2008) também citam que a ANPROTEC
assim conceitua Parques Tecnológicos:
Complexo industrial de base científico-tecnológica planejado, de caráter
formal, concentrado e cooperativo, que agrega empresas cuja produção se
baseia em pesquisa tecnológica desenvolvida nos centros de P&D vinculados
ao parque. Um empreendimento promotor da cultura da inovação, da
competitividade e do aumento da capacitação empresarial fundamentado na
transferência do conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar a
produção de riqueza (ANPROTEC apud SPOLIDORO et. al., 2008, p. 38).

Como pode ser visto, o conceito da ANPROTEC é bem mais abrangente, mas também
gira em torno da existência de um complexo (espaço físico) voltado para pesquisas científicas
de base tecnológicas, onde os entes envolvidos cooperam entre si. A definição ainda delibera
que os Parques são locais para promover a cultura da inovação e, apesar de não citar
24

Entidade, com sede no Arizona (EUA), cuja missão é promover a inovação, comercialização e crescimento
econômico através da universidade, indústria e governo parcerias. É uma associação profissional que serve a
comunidade mundial de parques de pesquisa, ciência e tecnologia relacionadas com a universidade. Os membros
da AURP são parques universitários, muitos dos quais contêm incubadoras tecnológicas, bem como
universidades, governos, empresas sem fins lucrativos e empresas privadas interessadas em iniciativas de
desenvolvimento econômico de alta tecnologia. Informação disponível em AURP - Association of University
Research Park – Disponível em http://www.aurp.net/ - Acesso em 03 de janeiro de 2016.
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universidade, o conceito é fundamentado na transferência de conhecimento, podendo o papel
da universidade, que é produzir conhecimento, ficar subentendido.
Dentro deste contexto de empreendedorismo nas universidades, existe ainda uma outra
ferramenta de destaque, os spins off, um modelo de transferência de tecnologia típico de
universidades dos EUA e da Alemanha, através da criação de empresas por pesquisadores
universitários com veia empreendedora, os quais aplicarão o resultado de pesquisas
acadêmicas. Os spins off são admirados, pois ofertam empregos e colaboram com o aumento
de recolhimento de impostos. Muitos são tão bem estruturados que conseguem se colocar no
mercado exportador ou ainda substituir algumas importações do país, o que afeta inclusive a
balança comercial do país. (AZEVEDO, 2005, p. 17).
Tais instrumentos estão cada vez mais presentes nas universidades, contudo, Velho
(1996) demonstra preocupação para as mudanças ora percebidas no ambiente acadêmico e no
modo de produzir conhecimento:

Stephen Hill e Tin Turpin (1992) chamam a atenção para um fenômeno que
eles qualificam como “infiltração da cultura do mercado no seio da
universidade”, com consequências desastrosas para a liberdade de pesquisa e
a imaginação científica. Segundo esses autores, as universidades do mundo
todo estão passando por uma crise de identidade, crise essa que é
resultado de um excessivo atrelamento da universidade aos interesses do
setor empresarial (VELHO, 1996, p. 27, grifo nosso).

Em vista dos argumentos sobre a questão do consorciamento entre universidade e
empresa privadas, de que a cultura de mercado está adentrando a universidade, a autora ainda
prevê um “desastroso futuro para a atividade acadêmica” (VELHO, 1996, p. 27), pois vê a
empresa privada como “uma ameaça à tradição secular da universidade enquanto instituição
preservadora do ideal da ciência como um bem coletivo” (idem, p. 03). E sobre a autonomia,
a autora aponta para a “invasão de temas estranhos aos interesses acadêmicos nas
universidades, impostos à revelia dos pesquisadores pelos escritórios de transferência de
tecnologia das universidades” (idem, p. 84).
Neste mesmo sentido, é muito curioso que Etzkowitz (2013) cite a preocupação de
Ziman no controle das influências externas:

Alguns observadores, como Ziman (1991) postulam que o envolvimento
acadêmico com a indústria é um indicador de uma transformação da
Universidade em um modo burocrático no qual a pesquisa acadêmica imita
as suas congêneres industriais, controlando as decisões sobre como fazer
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pesquisa, mas tendo perdido o controle das influências externas sobre a
agenda de pesquisa (ETZKOWITZ, H.; et al., 2000b, p. 326, grifo nosso).

A busca incessante por auxílio financeiro às pesquisas é denominada um “processo de
privatização indireta” (SABIA, 2009, p. 152), pois existe o temor de que o cientista priorize o
capital em detrimento do conhecimento. Ademais, o conhecimento produzido na universidade
deve ser considerado como patrimônio universal e diante do novo cenário “terão sua
propriedade, ou pelo menos o uso de seus resultados, restritos para fins comerciais de
natureza privada” (VELHO, 1996, p. 126), mesmo havendo uso dos recursos (físicos,
financeiros e intelectuais) pagos por toda a sociedade.
Ao citar Arrow (1962), David e Foray (1995) e Forey (1997), Etzkowitz et al. (2000b)
tratam do ethos científico neste momento de transformações e da dificuldade em combinar os
valores mertonianos e o ethos empresarial:
A principal questão é até que ponto é possível para os cientistas acadêmicos
combinar valores mertonianos e empresariais em um ethos da ciência
empreendedora na qual a extensão e capitalização do conhecimento são
feitas de forma compatível. Há contínuas tensões entre a mobilização de
conhecimento como um bem público (e a manutenção dos incentivos para
fazer isso), e o controle do seu valor como um bem privado (ETZKOWITZ,
H., et al., 2000b, p. 326).

Como visto em Ziman (2000, p. 79) ao abordar o PLACE, a efetivação de um ethos
comercial dentro da academia propicia a mudança da motivação do pesquisador, antes
baseada no desinteresse e agora em busca de resultado financeiro. A ciência no novo modo de
produção está ganhando nuances de empreendedorismo e do capitalismo.
Muitas outras observações sobre a temática e as possíveis consequências do novo
modo de produção de conhecimento são discutidas por autores renomados. Críticos da
mudança, Slaughter & Leslie (1997), cunharam o termo “capitalismo acadêmico”, em que a
academia passa a possuir áreas de maior valor de mercado, havendo o direcionamento de
recursos para as áreas de interesse das empresas privadas. Assim explicam brevemente:
Políticas de educação terciária em todos os países aproximaram-se de
ciências e tecnologias que enfatizassem o capitalismo acadêmico, às custas
da pesquisa básica ou fundamental, em direção a políticas curriculares que
concentravam recursos na ciência e tecnologia e em campos próximos ao
mercado [...], objetivando um custo governamental menor por estudante e
políticas educacionais que reduzissem a autonomia das instituições
acadêmicas e do corpo docente. (SLAUGHTER; LESLIE, 1997, p. 55 apud
DIAS SOBRINHO, 2014, p. 652).
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Como pode ser visto, desta vez, os autores demonstram ainda receio no que se refere à
autonomia da academia. Realmente é preciso parar para refletir com cuidado a questão.
Afinal, será que a empresa privada vai querer financiar a pesquisa sem ter controle sobre
gestão da pesquisa ou ainda sobre a gestão da verba? Imagina se os resultados da pesquisa não
forem favoráveis àquela indústria, será que ela vai “permitir” a publicação daqueles
resultados? Há em questão a responsabilidade social do cientista, tão debatida por Ziman
(2000) em seus escritos sobre ciência pós-acadêmica.
Dentre tantos receios, autores apontam problemáticas acerca da disseminação do
conhecimento produzido na universidade para a sociedade, pois “alguns pesquisadores têm
indicado a possibilidade de que haja redução no número de artigos publicados sobre pesquisas
cujos resultados sejam passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual”
(OLIVEIRA e VELHO, 2009, p. 41). Neste mesmo sentido, Ziman (1979) defende ainda que
os resultados das pesquisas precisam ser comunicados aos seus pares e os pesquisadores
devem estar abertos a receber críticas e segue argumentando que não publicar o que deveria
ser público e pertence a todos é um crime contra a ciência, e só pode ser relevado por um
sistema social cujos fins sejam escusos. Para Ziman (1984), o único modo de um cientista
requerer a autoria de descobertas e o reconhecimento dentre os pares é tornar público seu
trabalho, norma denominada de “comunalismo”, o que causa conflito no caso das pesquisas
patrocinadas pela indústria privada, uma vez que a mesma busca manter em segredo suas
pesquisas através de registros de patentes. Outro argumento é de que “a ciência é
conhecimento público, disponível livremente para todos” (ZIMAN, 1984, p. 84). E enraíza o
tema quando aborda que a ciência não significa simplesmente informações ou conhecimentos
publicados.
O conhecimento científico é mais do que isso. Seus fatos e teorias têm de
passar por um crivo, por uma fase de análises críticas e de provas, realizadas
por outros indivíduos competentes e desinteressados, os quais deverão
determinar se eles são bastante convincentes para que possam ser
universalmente aceitos. O objetivo da ciência não é apenas adquirir
informação, nem enunciar postulados indiscutíveis; sua meta é alcançar um
consenso de opinião racional que abranja o mais vasto campo possível.
(ZIMAN, 1979, p. 24).

A autonomia da pesquisa não deveria sofrer pressões externas, sob pena de perder sua
essência, no papel formador da universidade, na institucionalização (ou mercantilização ou
comoditização) da ciência. O Professor Marcos Barbosa de Oliveira da USP trata a questão da
comercialização:
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É interessante notar que o termo ‘mercantilizar’, e seus cognatos –
‘mercantilização’, ‘desmercantilizar’, ‘desmercantilização’, etc. – também
são neologismos. Os dicionários, mesmo os mais recentes, ainda não os
registram, e alguns autores os colocam entre aspas. Isto vale também para
outras línguas, pelo menos para o inglês (commodification) e o francês
(marchandisation). Há algo de curioso neste fenômeno, especialmente do
ponto de vista do marxismo. Mercantilizar um bem é fazê-lo funcionar como
mercadoria, e a mercadoria é o conceito central na análise que Marx faz do
capitalismo. (OLIVEIRA, 2002, p. 08)

O filósofo da ciência Hans Radder, no seu livro “The Commodification of Academic
Research25”, de 2010, apresenta o conceito de “comoditização da pesquisa acadêmica”, o qual
diz respeito ao comportamento de instituições acadêmicas que comercializam a expertise dos
pesquisadores e os resultados das pesquisas por eles desenvolvidas:
A comoditização da pesquisa acadêmica é um fenômeno complexo que pode
ser descrita de maneiras diferentes. Em uma mercantilização sentido restrito
é identificado com comercialização, isto é, a busca do lucro por instituições
acadêmicas através da venda da experiência de seus pesquisadores e os
resultados das suas investigações. Esta definição abrange, evidentemente,
um aspecto importante da comoditização, mas também sobrevaloriza o papel
das próprias instituições acadêmicas. A partir de uma perspectiva mais
ampla, mercantilização acadêmica é parte de desenvolvimento social
abrangente e de longo prazo. Este desenvolvimento é muitas vezes descrito
como a economização, ou instrumentalização econômica, de atividades e
instituições humanas, ou mesmo todos subsistemas sociais. Neste sentido
mais amplo e adequado, a comoditização académica significa que todos os
tipos de atividades científicas e seus resultados são predominantemente
interpretados e avaliados com base em critérios económicos. (RADDER,
2010, p. 04, tradução nossa)

Sobre a citação de Radder, Douglas (2011) entende como Margaret Radin (1996), que
se refere à mercantilização como o processo social em que algo – até então não negociável –
passa a ser tratado como uma coisa, inteiramente separada das pessoas e relações que dão
sentido à existência. E o autor continua:
Quando a pesquisa acadêmica se torna uma mercadoria, ele perde qualquer
associação explícita, quer com as comunidades científicas particulares ou a
sociedade como um todo, e torna-se reduzida a uma posse de agentes
individuais que podem ser trocados no mercado. (DOUGLAS, 2011,
tradução nossa)

Portanto, é preciso ter cuidado, sobretudo diante das mudanças na produção de
conhecimento, onde muitos passam a tratar o conhecimento como uma commodity, um ativo

25

Em tradução livre, “A comoditização da pesquisa acadêmica”.
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sobre o qual operam os direitos de propriedade. Marx, em O Capital (1867) trata commodity
como algo que pode ser trocado por outra coisa26.
Outra questão preocupante diz respeito ao controle do conhecimento produzido, vez
que no modelo de ciência consorciada um dos principais critérios de desempenho acadêmico
se dá em quantidade de publicações, pois estão em vigor as regras empresariais e não mais o
ceticismo organizado da ciência acadêmica. Já é possível perceber a propagação de casos
recentes de trash science27 (PEDLOWSKI, 2015). Junto à perda da qualidade das publicações,
já é possível perceber que professores têm deixado de lado suas atribuições no ensino e na
extensão, para atender prioritariamente à pesquisa, pois precisam conseguir uma quantidade
mínima de publicações e atender à burocracia onipresente nas relações com agências de
fomento ou empresas privadas.
Em 8 de agosto de 2014, Marilena Chauí, filósofa e professora da Faculdade de Letras
e Ciências Humanas da USP (FFLCH), proferiu uma aula magna28 e abordou o tema “Contra
a Universidade Operacional”, em que debate o conceito de qualidade universitária. A docente
afirma que o ambiente universitário “transformou-se numa ‘fábrica de produzir diplomas,
teses’, tendo como parâmetros os critérios da produtividade: quantidade, tempo, custo”, numa
grande referência à critérios de competição comum em empresas privadas. A professora
criticou ainda os critérios de avaliação via currículo Lattes e afirmou se recusar avaliar
alguém pelo Lattes.
Outro fenômeno diagnosticado recebeu o nome de salami science (PEDLOWSKI,
2015), ou parcelamento de uma mesma pesquisa em diversas publicações fatiadas, cuja
essência é a mesma, mas proporciona volume no currículo Lattes do pesquisador.

“An external object, a thing which through its qualities satisfies human needs of whatever kind and is then
exchanged for something else” (Marx, Capital 125). Traduzido como: “um objeto externo, uma coisa que através
de suas qualidades satisfaz as necessidades humanas de qualquer natureza e depois é trocado por outra coisa”. Disponível em https://www.cla.purdue.edu/english/theory/marxism/terms/commodity.html Acesso em 19 de
outubro de 2015.
27
Conceito cunhado pelo professor Jeffrey Beall, da University of Colorado-Denver, e disseminado no Brasil
pelo Professor Marcos Pedlowski, da Universidade Estadual Norte Fluminense, o qual se refere ao lixo
científico, ou seja, produções científicas que, apesar de ter qualidade duvidosa, servem para demonstrar
quantidade de publicações e “turbinar currículos na Base Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), e que serve para determinar progressões funcionais, concessão de bolsas de
mérito por produtividade científica, e financiamentos de projetos de pesquisa” (PEDLOWSKI, 2015).
28
Aula magna disponível em http://www.geledes.org.br/aula-magna-de-marilena-chaui-desvenda-universidadeoperacional/#ixzz3zqkPnXpxAcesso em 03 de janeiro de 2016.
26
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Percebe-se o nascimento de elevados diagnósticos de cientistas contaminados com a
“Síndrome da Ostensiva Mercantilização Acadêmica (SOMA)29 ” (MENDONÇA, 2014, 114),
moléstia provocada pela busca incessante pela quantidade de publicações:

Hoje, inegavelmente, uma das coisas mais medidas pela lógica quantitativa é
o artigo científico, principal “mercadoria” a pesar na balança avaliativa.
Tanto assim que, dos quesitos que costumam pontuar na avaliação dos
programas de pós-graduação realizada pela Capes, na maioria dos casos eles
podem ser reduzidos, no final literal das contas, à produção de papers. De
fato, embora os itens e os seus respectivos percentuais variem de acordo com
as áreas, podemos supor uma média por alto (sem preocupação com a
fidedignidade estatística, até porque nosso ponto aqui é outro): corpo
docente (20%); corpo discente (30%); produção intelectual (40%); e inserção
social (10%). Ora, em que pesem os diversos subitens computados em cada
um dos quatro itens, a conclusão é insofismável: as principais credenciais de
um corpo docente é justamente a produção intelectual; as dissertações e teses
dos discentes estão cada vez mais virando artigos; a produção intelectual
mais valorizada também é a publicação de artigos (participação em eventos,
por exemplo, contam muito pouco); logo, restariam apenas os 10% da
inserção social – se é que sobram de fato – do total do percentual estimado
que não diz respeito diretamente à publicação de artigos. (MENDONÇA,
2014, p. 114).

As mudanças nas práticas científicas, em “níveis sociológicos e epistêmicos” (Reis,
2010) são mais algumas das consequências do novo modo de produção de conhecimento, no
novo cenário, uma vez que o cientista contemporâneo para ser estimado pela comunidade
científica precisa convencer a sociedade (e os órgãos de fomento ou empresa privada) da
importância de sua pesquisa.
A objetividade da ciência, cada vez mais voltada para resolução de problemas através
de pesquisas públicas consorciadas com empresas privadas, vem cobrando dos pesquisadores
o cumprimento das metas estabelecidas pelos seus “empregadores”, o que aponta mais uma
vez para a hegemonia do ethos empresarial, em detrimento da ciência autônoma, que possa
propor seus problemas de pesquisa, geri-las e publicar seus resultados, por exemplo.
O movimento que incentiva a interação entre universidades e empresas privadas não é
novidade no modelo universitário norte-americano. Estudiosos perceberam que algumas
universidades se comportavam de maneira proativa e especialmente entrelaçada com o
mercado
29

ganhou uma

nomenclatura

específica, sendo denominada

“Universidade

O site Diário de Pernambuco, de forma irônica, noticiou que um aluno de pós graduação foi dignosticado por
psiquiatras com uma patologia denominada Síndrome Lattes, cujo nome faz referência à Plataforma Lattes, local
de inserção de todas atividades acadêmicas ou não de docentes e discentes da academia. Ocorre que, segundo o
texto, a necessidade constante de buscar atividades e posteriormente atualizar o Lattes, pode ser comparado à
esquizofrenia. Disponível em http://www.diariopernambucano.com.br/?p=13525 Acesso em 20 de janeiro de
2016.
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Empreendedora” (CLARK in AUDY e MOROSINI, 2006, p. 30), cujas especificidades
poderão ser vistas no próximo item.

2.2 A Universidade Empreendedora
As diversas mudanças sentidas na forma de produzir conhecimento científico foram
refletidas na universidade do século XXI, a qual também foi atingida pelas transformações na
academia. A principal mudança sentida diz respeito à interação entre Universidade, Indústria
e Governo, apontada como a chave para inovação e o crescimento, em uma economia baseada
no conhecimento (ETZKOWITZ, 2013, p. 01). Este modelo de universidade ganhou o nome
universidade empreendedora, apontada com a grande “impulsionadora do modelo tripla
hélice” (idem, p. 39), cujo conceito e características serão vistos a seguir.

2.2.1 –Universidade Empreendedora: denominação, conceitos e características.
Do ponto de vista da academia, a universidade se consolidou como local preservação e
transmissão de conhecimento, mas a partir do final do século XIX, ocorreu a chamada
“primeira revolução acadêmica” (ETZKOWITZ, 2013, p. 41), quando a pesquisa se efetivou
como função da universidade. A universidade de pesquisa passou a ter duas atividades, ensino
e pesquisa, as quais caminhavam juntas. Os professores, agora também atuando como
pesquisadores, precisam buscar financiamento externo à universidade para suas pesquisas.
A universidade moderna surge nos anos da década de 1970, e se caracteriza por sua
atribuição de servir à comunidade, além de estar voltada para o mercado. Neste momento, “a
pesquisa e o ensino estão mais voltados para a aplicação do conhecimento nas soluções dos
problemas sociais, econômicos, industriais, e se preocupam com a alocação dos seus
graduados no mercado de trabalho” (BARBOSA, 2010, p. 28).
A “segunda revolução acadêmica” (ETZKOWITZ, 2013, p. 41) é identificada neste
momento em que a universidade assume a função de vetor no desenvolvimento econômico e
social, sendo assim chamada de “terceira missão” (ETZKOWITZ, 2013, p. 42), vez que ainda
existem as missões iniciais de ensino e da pesquisa.
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Quadro 2: Evolução da Universidade
Tipo de Universidade

Características

Universidade de Ensino

Instituição para preservação e transmissão do conhecimento

Universidade de Pesquisa

Instituição de Ensino e Pesquisa
Modelo Humboldtiano que enfatiza a interconexão entre ensino e pesquisa, e
entre a Universidade e o estado nação.

Universidade Politécnica de
Pesquisa

Instituição de Ensino e Relações com a Indústria através de vários tipos de
compromissos de Pesquisa
Há grupos de pesquisa quase-empresas

Universidade
Empreendedora

Instituição de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Econômico e Social

Fonte: ETZKOVITZ, 2003, apud GUARANYS, 2006, p. 53

Dentro da nova diagramação em que a universidade está inserida, surge uma série de
definições, mas é importante manter a essência da universidade, como destaca o ex Reitor da
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Joaquim Clotet, no capítulo
de apresentação do livro “Inovação e Empreendedorismo”:

Sem abdicar dos seus princípios fundacionais, nem da sua plural missão
histórica e social, a universidade passa a reconhecer e a aceitar, nos dias de
hoje, o caráter inovador e empreendedor, próprio da sociedade que se
organiza em grandes redes de cooperação. Ela é empreendedora pelo seu
compromisso com o desenvolvimento da comunidade na qual está inserida;
pela formação de atitudes e habilidades que propicia aos acadêmicos; pelo
gerenciamento eficiente e pela sustentabilidade financeira que facilitam a
consolidação institucional, a manutenção e o crescimento da pesquisa de
qualidade e, consequentemente, pelo desenvolvimento social. (CLOTET in
AUDY e MOROSINI, 2006, p. 09)

Junto com as novas atribuições da universidade – em especial, a responsabilidade em
desenvolver a comunidade onde está inserida - surgem diversos nomes para o mesmo
fenômeno, “universidade inovadora, a universidade proativa, a universidade empreendedora”
(CLARK in AUDY e MOROSINI, 2006, p. 30).
O termo “universidade empreendedora” foi cunhado por Burton Clark em sua pesquisa
que iniciou em 1994, a partir de relatos de comportamentos proativos nas Universidades de
Warwick (Inglaterra), Twente, (Holanda), Strathclyde (Escócia), Joensuu (Finlândia) e a
Tecnológica de Chalmers (Suécia). A primeira parte da pesquisa resultou no livro Creating
Entrepreneurial Universities (Criando Universidades Empreendedoras), seguida de outra
pesquisa agora na Universidade de Makerere (Uganda), Católica do Chile e na Austrália
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(Universidade de Monash). A terceira fase da pesquisa envolveu seis universidades norteamericanas, sendo duas particulares (Stanford e MIT) e quatro públicas (Michigan, UCLA,
North Carolina State University, Georgia Institute of Technology). O último grupo estudado
permitiu a “definição de “empreendedorismo genético”, presente em um sistema imenso,
descentralizado, diferenciado e intensamente competitivo de universidades” (CLARK in
AUDY e MOROSINI, 2006, p. 33).
A universidade empreendedora é um “conceito indissociável do trinômio: CiênciaTecnologia e Inovação” (AUDY in AUDY e MOROSINI, 2006, p. 66). O autor aponta ainda
que o processo de inovação na universidade possui etapas, segundo arrolado a seguir:
 organização da pesquisa na universidade: foco nas demandas da sociedade, criação
de centros de pesquisa interdisciplinares, criação de mecanismos de desenvolvimento de
pesquisa com múltiplas fontes de fomento (governo, empresas, instituições);
 fomento à inovação: estimular áreas de pesquisas prioritárias, alocar os recursos de
pesquisa de forma planejada, criar mecanismos de incentivo à inovação (políticas de proteção
da propriedade intelectual do conhecimento gerado, regras para participação nos resultados
econômicos futuros, etc.);
 proteção da propriedade intelectual: registrar e proteger efetivamente os
conhecimentos gerados pelos acadêmicos na universidade;
 transferência da tecnologia: transferir os resultados obtidos para a sociedade,
visando a geração de valor econômico, por meio de empresas que produzam os bens ou
serviços decorrentes e de políticas que permitam também que os acadêmicos se transformem
em empreendedores, gerando novas empresas e oportunidades.
O autor acredita ainda que “ao incorporar o termo inovação, estamos destacando três
aspectos fundamentais: interação com a sociedade (para a identificação das demandas),
empresas (pois é neste tipo de organização que a inovação ocorre) e governo (como
facilitador do processo)” (AUDY in AUDY e MOROSINI, 2006, p. 66), o que completa o
pensamento de que a universidade empreendedora é “impulsionadora da hélice tríplice”
(ETZKOWITZ, 2013, p. 39) e é autônoma, pois “não está sob o controle nem do governo,
nem da indústria” (ETZKOWITZ, 2013, p. 40).
Uma universidade empreendedora é ainda aquela que formula objetivos acadêmicos
claros e transforma o conhecimento em valor econômico e social se apoia em quatro pilares
(ETZKOWITZ, 2013, p. 37):
 Liderança Acadêmica capaz de formular e implementar uma visão estratégica;
 Controle Jurídico sobre os recursos acadêmicos;
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 Capacidade Organizacional para transferir tecnologia através de patenteamento,
licenciamento e incubação; e
 Um ethos30empreendedor entre administradores, corpo docente e estudantes,
respeitando o valor da identidade social de cada um dos atores.

Nos pilares trazidos por Etzkowitz (2013) percebe-se o destaque que é dado à postura
aguardada na nova universidade. Espera-se que exista liderança acadêmica e não apenas
gestores para pagamentos de despesas. O perfil empresarial é esperado na universidade, diante
da implementação da visão estratégica. O controle jurídico sobre os recursos acadêmicos diz
respeito à autonomia administrativa das instituições de pesquisa. A universidade
empreendedora é ainda um local com grande capacidade de transferência de tecnologia.
Consequentemente, muda-se o ethos da comunidade acadêmica, agora claramente
empreendedor.
Uma vez descritos o contexto em que a universidade empreendedora foi percebida, o
presente item pretende relatar os principais apontamentos sobre as características das
instituições proativas, a fim de entender o que elas possuem a ponto de diferir das
universidades tidas como tradicionais.
Burton Clark aponta que o empreendedorismo em universidades tem como grande
característica a aptidão de realizar mudanças na sua estrutura, como reação às demandas
internas e externas. (CLARK in AUDY e MOROSINI, 2006, p. 34).
O “modelo acadêmico empreendedor” é descrito por Etzkowitz (2013, p. 57), no que
seria o ethos da universidade empreendedora, através das “normas” que seguem:
 Capitalização: é a independência financeira da universidade, repousada na
capacidade de a universidade financiar suas pesquisas, através de convênios, pois o
conhecimento é criado para ser transmitido e usado. Para Etzkowitz, é a base para o
desenvolvimento econômico e social;
 Interdependência: aborda a relação da universidade com outros órgãos
institucionais, em especial indústria e governo;
 Independência: trata da não submissão da universidade, a fim de manter seu caráter
primordial de pesquisa científica;

30

Todos os quatro pilares apresentados são de autoria de Etzkowitz (2013), inclusive o termo ‘ethos’, ipsi literis.
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 Reflexividade: diz respeito à contínua renovação na estrutura interna da
universidade, em decorrência das diversas necessidades originada dos outros atores do
processo; e
 Hibridização: se refere à capacidade de adaptação dos atores envolvidos no
processo de interação, vez que surgem modelos organizacionais híbridos quando os outros
atores também adquirem novas características e posicionamento.

Já Audy e Ferreira apontam como características da universidade empreendedora uma
abordagem em cinco dimensões (AUDY e FERREIRA in AUDY e MOROSINI, 2006, p. 420
e 421), os quais levam à transformação:
 Núcleo central fortalecido, envolvendo uma administração coesa, focada em
resultado e composta por especialistas e gestores qualificados e professores que constituem
uma base institucional comprometida e estável. O estilo de gestão é colegiado e
descentralizado.
 Cultura empreendedora integrada, com capacidade de trabalharem instâncias
colegiadas, focada no aprimoramento acadêmico e na busca de novas oportunidades,
desenvolvendo capacidades de ação multidisciplinar e valorizando o comportamento
empreendedor.
 Desenvolvimento de unidades periféricas multi / inter / transdisciplinares,
descentralizadas e autossustentáveis, focadas na articulação com a sociedade, envolvendo
ações de forte conexão com a comunidade, tais como transferência de tecnologia, parque
científico e tecnológico, agências de gestão e inovação tecnológica, institutos de pesquisa
aplicada, ancoradas em modelos de gestão baseada na mudança de orientação e incentivando
a criatividade e o empreendedorismo na comunidade acadêmica, distante, portanto, daquela
rígida e burocrática.
 Núcleo acadêmico motivado e com perfil de assumir riscos, altamente proativo e
empreendedor, que assume a necessidade de atualização permanente e busca novas soluções
para problemas que se apresentam mesmo num ambiente hostil.
 Base diversificada de financiamento, que envolve, além das mensalidades, recursos
públicos, de agências de fomento, empresas e outras instituições da sociedade, bem como
serviços, licenciamentos tecnológicos e contribuições.
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Assim, diante das características ora apresentadas por Clark, Audy e Etzkowiz, é
possível concordar com o quadro abaixo, que compara a Universidade de Pesquisa
(tradicional) e a Universidade Empreendedora.

Quadro 3: Características da Universidade de Pesquisa e da Universidade Empreendedora
Universidade de Pesquisa

Universidade Empreendedora

Objetivo: ensino, pesquisa e extensão

Idem + desenvolvimento econômico

Forma RH para a academia e para as empresas no
mercado

Idem + para gerar as empresas egressas

Formação especializada

Idem + áreas relacionadas à gestão empresarial

Pesquisa fundamental, aplicada e tecnológica, além de
protótipos, processos ou serviços para atender à
demanda de empresas

Idem + para geração de empresas e transferência de
tecnologia para empresas existentes

Núcleo de Propriedade Intelectual: unidade
complementar opcional

Núcleo de Propriedade Intelectual: unidade
complementar obrigatória, articulada com os grupos
de pesquisa e laboratórios, com a incubadora de
empresas e com o parque tecnológico

Formação empreendedora através de algumas
disciplinas eletivas

Formação empreendedora articulada e abrangente,
oferecida como uma segunda área de competência

Graduação de alunos

Idem + Graduação de empresas

Incubadora de empresas: unidade complementar
opcional

Incubadora de empresas: unidade complementar
obrigatória

Pré-incubação: atividade opcional relacionada à
incubadora de empresas

Pré-incubação: atividade regular dos laboratórios de
pesquisa e da incubadora de empresas

Parque tecnológico: unidade complementar opcional

Parque tecnológico: unidade complementar
obrigatória, articulada com a incubadora de empresas
e com os grupos de pesquisa e laboratórios

Fonte: ETZKOVITZ, 2003, apud GUARANYS, 2006, p. 271

Percebe-se, portanto, que, conforme o quadro 3, a universidade empreendedora possui
praticamente as mesmas características da universidade tradicional. Contudo, diante da
necessidade do mercado, a universidade empreendedora ganhou mais algumas atribuições,
todas vinculadas ao ambiente empresarial. Ocorre

que

a

teoria

da

universidade

empreendedora recebe muitas críticas e alguns temores ao setor acadêmico, em especial dos
estudiosos que prezam pelo papel da universidade, como o receio de alguns professores, agora
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pesquisadores acadêmicos, de que “uma exacerbada política de intenção possa comprometer a
pesquisa básica e as atividades de ensino” (VELHO, 2006, p.110).

Outrossim,

Velho

abaliza que alguns professores indicaram que “as universidades brasileiras ainda não teriam
base científica suficientemente consolidada para envolver-se em consorciamentos” (VELHO,
2006, p.111). E o pesquisador segue narrando à autora:

O risco dessas relações é o de desmobilizar o pouco que se conseguiu reunir
no país em termo de recursos humanos especializados. Bons cientistas que
estão engajados em pesquisa pura seriam atraídos pelas vantagens
financeiras das pesquisas consorciadas, colocando em risco a própria
transmissão de conhecimento, e, consequentemente, a formação de futuros
cientistas (VELHO, 2006, p. 111)

Contudo Mello et al. (2011) afirmam que políticas públicas de desenvolvimento
tecnológico apoiam a universidade na realização dos consorciamentos:
A utilização da infraestrutura de pesquisa instalada principalmente nas
universidades públicas para aumentar as capacidades tecnológicas das
empresas tornou-se o maior objetivo das recentes mudanças políticas. As
universidades estão sendo fortemente encorajadas a explorar comercialmente
os resultados de suas pesquisas, para proteger as suas criações, para
patentear as tecnologias desenvolvidas, e para prestar apoio ao processo de
empreendedorismo e à geração de empresas de base tecnológica. (MELLO et
al., 2011, p. 75)

Em confronto, Velho (2006) adverte ainda sobre a apropriação privada dos
conhecimentos gerados com recursos públicos e destaca:
A produção acadêmica da universidade é, pelo menos, idealmente,
patrimônio universal e estaria disponível para trazer benefícios para toda a
humanidade, enquanto os resultados de pesquisas consorciadas com
empresas terão sua propriedade, ou pelo menos o uso de seus resultados,
restritos para fins comerciais de natureza privada. Neste contexto, a crítica
que se faz aos consorciamentos é que, numa pesquisa realizada em conjunto
com a universidade, a empresa financia apenas os custos diretos, como
equipamentos, insumos e parte dos salários dos pesquisadores. Outros
custos, como o conjunto do investimento que foi feito na formação dos
cientistas, ou na formação da massa crítica da universidade, assim como sua
manutenção, estão excluídos da contabilidade dos contratos. Afirma-se,
então, que recursos que foram pagos por toda a sociedade são aplicados em
atividades do interesse privado das empresas. (VELHO, 2006, p. 126)

Também dentre as consequências que surgem em decorrência da relação universidadeempresa, tão presente na universidade empreendedora, Almeida (2009, p. 77) mostra que as
empresas indicam dificuldades na relação com as universidades, em especial acerca da
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lentidão das formalidades contratuais; alguns casos de não cumprimento de prazos; e o tempo
gasto com bibliografia e relatórios finais (enquanto a empresa, na verdade, busca soluções
rápidas). Por outro lado, Almeida (2009, p. 77) também exibe as queixas do setor acadêmico
decorrente de rivalidades que se estabelecem no corpo docente (em especial entre os
professores que apenas lecionam e os que possuem recursos oriundos de contratos) e o
desconhecimento dos pesquisadores nas técnicas de marketing, o que traz dificuldades em
transferir seus inventos às empresas.
Dentro deste contexto de universidade empreendedora e interação universidadeempresas, percebe-se que as mudanças no modo de produção de conhecimento giram em
torno da busca incessante pela inovação. Não há que se falar em empreendedorismo, sem citar
a inovação, pois “os empreendedores inovam. A inovação é o instrumento específico do
empreendedor” (DRUCKER, 1987, p. 39). Assim, faz-se necessário, portanto, fazer uma
análise conceitual do termo, mesmo que breve, diante de toda importância que tem sido dada
ao termo.

2.2.2 – O conceito de inovação
O mundo vive, nos dias atuais, um momento de “cultura inovacionista” (OLIVEIRA,
2015, p. 15), locução que mostra o “ambiente mental e material predominante em boa parte
das sociedades contemporâneas (...), que reconhecem a importância de inovação em várias
dimensões da vida e das relações sociais e para garantir o bem-estar” (OLIVEIRA, 2015, p.
15). O autor destaca que a nova cultura vivida mundo afora não está presente apenas na
temática econômica, como postulou Schumpeter, mas também nos aspectos da sociedade,
pois a palavra ‘inovação’ vem sendo aplicada sem critérios por membros da administração
pública e por parte das empresas privadas:
É comum ver a palavra inovação registrada em documentos de agências
governamentais, em nomes de setores do governo como ministérios, setores
de pesquisa, indústrias, cursos e disciplinas de administração de empresas.
Tornou-se comum encontrar o substrato ‘inovação’ adicionado aos nomes de
ministérios de ciência, de indústria e comércio, à sigla P&D. A propaganda
de produtos e equipamentos é acompanhada da palavra inovação, que passou
a ser sinônimo de algo distintivo, ‘moderno’ e eficiente. Qualquer artefato
manufaturado, serviços, obra artística e mesmo aquela substância ou ideia
que não são monetizadas são apresentadas como inovadoras. (OLIVEIRA,
2015, p. 80)

Chega a hora de refletir sobre o conceito de inovação. Muito se tem falado sobre a
palavra, mas muitos não sabem as suas reais aplicações. Governos adotam a inovação como
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uma forma de solução para todos os problemas, mas nem sempre parece ser positivo em todos
os aspectos, como já percebemos nas críticas feitas ao novo modo de produção na ciência
contemporânea.
A teoria de inovação foi chancelada pelo austríaco Joseph Schumpeter,(1982) no
início do século XX, o qual afirmava que o sistema econômico funciona em um ciclo eterno
de prosperidade e recessão, baseado em um sistema de rupturas e revoluções imprevisíveis, os
quais eliminam as firmas que não consigam inovar. Este processo de destruição criativa
permite surgir ciclos de desenvolvimento, os quais, consequentemente, evitam a estagnação
econômica. Ainda relatando sua teoria econômica, o autor afirma que os ciclos econômicos
provocam transformações nas empresas e a consequente criação de novos produtos ou apenas
o aperfeiçoamento de seus processos produtivos.
Schumpeter (1982) propôs que existem diversas formas de inovação: de produto (diz
respeito ao lançamento de um novo produto ou a mudança de característica em um produto já
existente); de processo (referente a novos processos produtivos); de mercado (a entrada ou
criação de um novo mercado); de fornecedores (desenvolver matérias-primas ou fontes de
fornecimento); e mudanças organizacionais. Molina (2004) aponta que a personagem
responsável e diretamente relacionada à inovação é o empreendedor, sendo este o responsável
por realizar as mudanças a que a inovação se propõe. Para Schumpeter (1982 apud Oliveira,
2015, p. 83), qualquer invenção que não proporcione vantagens econômicas relacionadas à
competição com os concorrentes não é inovação. A inovação não precisa ser original, inédita
ou única, mas precisa trazer retorno econômico, sem necessariamente ser comercializável.
Peter Drucker, um dos grandes nomes da Administração mundial e difusores do
conceito de inovação, aponta que uma inovação produtiva é aquela que oferece um produto ou
serviço diferente, podendo ser uma simples melhoria, desde que traga satisfação, pois
“inovação não precisa ser técnica, não precisa sequer ser uma ‘coisa’” (DRUCKER, 1987
p. 41). O autor cita como grande exemplo de inovação o advento do parcelamento de compras
e também dá destaque às inovações sociais e às inovações no gerenciamento de empresas.
(DRUCKER, 1987). Audy e Ferreira (2006) acreditam, assim como Drucker (1987) que
empreender é criar oportunidades a partir de inovações, cujo conceito faz lembrar a ideia de
novidade, desde que o novo agregue valor à universidade e à sociedade.
De forma mais ampla, o Manual de Oslo31 traz um conceito mais abrangente de
inovação, dividindo em quatro vertentes:
O Manual de Oslo é um documento editado pela OECD – Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, entidade que reúne 30 democracias para solucionar desafios econômicos, sociais e ambientais. O
31
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a) Inovações de produto envolvem mudanças significativas nas potencialidades de
produtos e serviços. Incluem-se bens e serviços totalmente novos e aperfeiçoamentos
importantes para produtos existentes.
b) Inovações de processo representam mudanças significativas nos métodos de
produção e de distribuição.
c) As inovações organizacionais referem-se à implementação de novos métodos
organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, na organização do local de
trabalho ou nas relações externas da empresa.
d) As inovações de marketing envolvem a implementação de novos métodos de
marketing, incluindo mudanças no design do produto e na embalagem, na promoção do
produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de preços de bens e de serviços.
No Brasil, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística32 adotou o conceito
de inovação apenas nas abordagens de produtos e processos:
O conceito de inovação tecnológica definido na pesquisa segue
recomendações internacionais e refere-se à introdução no mercado de um
produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo ou substancialmente
aprimorado, ou pela introdução na empresa de um processo produtivo
tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado. (IBGE, 2015)

Para o IBGE, portanto, a inovação é um conceito importado e imperativo das
organizações, pois diz respeito a produtos, serviços ou processos produtivos.
O debate sobre o conceito de inovação pode ser aprofundado e a esta discussão cabe
somar uma série de questões como descobrir o porquê da inovação se tornou a solução para
todos os males da sociedade. Por que a palavra inovação tem seu uso banalizado, sendo usado
corriqueiramente como sinônimo de mudança? Aonde queremos chegar com a busca sem fim
da inovação? Por que as universidades têm que inovar? O que as universidades efetivamente
ganham quando fazem parcerias com empresas privadas em busca da inovação? Afinal, “a
maioria das inovações ocorre através de melhorias incrementadas em produtos e processos já
documento objetiva “orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e indicadores de
pesquisa de P&D de países industrializados” (OECD, p. 09). No Brasil, o documento é traduzido, editado e
disponibilizado pela FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos.
32
Conceito utilizado pelo IBGE em sua Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), com edições nos anos de
2003, 2005, 2008 e 2011. A PINTEC busca comparar indicadores na área de inovação, criando índices regionais
e resultados que comparáveis com outros países, “O foco da pesquisa é sobre os fatores que influenciam o
comportamento inovador das empresas, sobre as estratégias adotadas, os esforços empreendidos, os incentivos,
os obstáculos e os resultados da inovação” (IBGE, 2015). O relatório final pesquisa de 2015, com dados dos anos
de 2012 a 2014, ainda não estava disponível no sítio institucional na data do término deste trabalho.
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existentes e a indústria, não a Universidade, é a fonte primária da inovação” (VELHO, 1996,
p. 106).Inovação realmente traz o desenvolvimento social e econômico que alguns autores
defendem? Poderíamos ainda debater os diversos tipos de inovação, notadamente a inovação
social e a inovação tecnológica, ficando como sugestão para outros trabalhos.
O objetivo deste item foi somente conferir as definições que tem sido dada à palavra
inovação, porque diante da grande capacidade de transformação que é conferida ao termo, o
mesmo tem sido aplicado de forma banalizada. Como previsto no início deste capítulo, a
temática demanda muita observação e discussão, destacadamente devido às especificidades de
cada nação. O Brasil possui suas nuances, pois possui sua própria história de universidade,
assim como políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, como poderá ser visto com
mais detalhes a seguir.

2.2.3 – Breve análise do Marco de Ciência e Tecnologia no Brasil
O novo contexto de produção de conhecimento, que já vem sendo implantado desde os
anos 80 mundialmente, somente está se afirmando no século XXI em alguns países
periféricos, como o Brasil. Segundo Velho (1996), ciência e tecnologia no Brasil sempre
foram geridas pelo ente público. Com a crise financeira no final dos anos de 1970, o Estado
Brasileiro não suportou os mesmos níveis de financiamento. Gibbons et al. (1994) mostram
que, à época que o livro foi publicado, o Brasil ainda produzia conhecimento em “modo 1”,
havendo resistência, por parte da comunidade cientifica brasileira, às demandas externas. Os
autores trazem um estudo do caso brasileiro e mostram que alguns países orientais como
Japão, Singapura, Coréia do Sul e Taiwan conseguiram desenvolver sua economia baseado no
livre mercado e na promoção de parcerias público-privadas, as quais trouxeram avanços
científicos e tecnológicos. O Brasil, diante da intervenção do Estado na economia, quis
proteger seu mercado e demorou a aceitar parcerias estrangeiras. Os países asiáticos aceitaram
os investimentos estrangeiros e conseguiram estabelecer sua posição no mercado global.
(GIBBONS et al., 1994, p. 134).
Nos anos 90, o Brasil tentou recuperar o tempo perdido, buscando integrar as
indústrias aos entes produtores de conhecimento. Para tanto, algumas políticas de inovação
industrial começaram a aparecer, visando proporcionar competitividade à indústria brasileira
no mercado internacional, como a criação dos programas PCI – Programa de Competitividade
Industrial; PBQP – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade e PACTI – Programa
de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria. Foram criadas ainda Câmaras setoriais em
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diversas áreas, inclusive automotiva, biotecnologia, borracha, brinquedos, informática,
química de base, química fina e siderurgia (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
1993)
Com muita demora, a busca por melhoras no ambiente institucional e especialmente
no estímulo às inovações no âmbito das empresas fez surgir alguns instrumentos legais que
abordaram a temática da inovação, com destaque à Lei 10.973/2004, conhecida como “Lei da
Inovação”, a qual regulamenta os artigos 218 e 219 da Constituição da República Federativa
do Brasil e defende os “incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no
ambiente produtivo” (BRASIL, 2004). Para fins de comparação, o estímulo à inovação que
inspirou a Lei de Inovação Brasileira veio de diversos países, bem mais atentos às
necessidades do cenário internacional, são elas (BARBOSA, 2006, p. XIX):
a) National Research Development Corporation (atual British Tecnology Group)
1948 – Reino Unido;
b) Stevenson-Wydler Tecnology Innovation Act 1980 – Estados Unidos;
c) Bayh-Dole University and Small Business Patent Act 1980 – Estados Unidos;
d) Bundesministerium für Bildung und Forschumg – Patentinitiative 1996 –
Alemanha;
e) The Law to Promote Technology Transfer from Universities to Industry 1998 –
Japão;
f) Loi sur l’innovation et la recherché 1999 – França.

A Lei de Inovação brasileira teve como inspiração todas as iniciativas acima, em
especial o Bayh Dole Act e a lei de inovação francesa. O grande destaque da Lei de 2004 está
na regulamentação da transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa
públicos para empresas privadas (VIOTTI, 2008, apud IPEA, 2012). A lei de inovação trouxe
medidas que para estimular parcerias entre empresas nacionais, Institutos de Ciência e
Tecnologia (ICT) e organizações de direito privado sem fins lucrativos (voltadas para
pesquisa e desenvolvimento). Nesta lei de 2004, as ICTs ganharam autonomia com a
possibilidade de implantação de seu próprio Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para
gestão de sua política de inovação (BRASIL, 2004).
A lei de 2004 era extremamente burocrática e seu excessivo formalismo não trazia a
eficácia necessária. Cabe destacar desde já, o atraso do Brasil em legislar sobre ciência,
tecnologia e inovação, afinal, o país é apontado como uma das maiores economias emergentes
do mundo, mas demorou para definir seu posicionamento e suas políticas sobre a temática.
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Em 2015 surgiram discussões sobre o dever de promover a inovação, mas apenas em
12 de janeiro de 2016 foi regulamentado o assunto de tamanha repercussão e com inúmeras
consequências quanto à forma de fazer ciência. O resultado se deu apenas na sanção da Lei
13.243/2016, que trouxe alterações a Lei 10.973/2004 e prevê um sistema de estímulo para
ciência, tecnologia e inovação.
Sob o argumento de impulsionar o crescimento do Brasil, o Marco da Ciência,
Tecnologia e Inovação vem regulamentar a Emenda Constitucional nº 85 e é um dos
destaques da Agenda Brasil33, medidas propostas pelo Senado Federal, a fim de buscar
melhorias no ambiente de negócios e infraestrutura nacional, equilíbrio fiscal, proteção social
e reforma administrativa e do Estado.
O Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação34, Lei nº 13.243/2016, doravante chamado
apenas de “Marco da CTI”, a qual incentiva o desenvolvimento científico e tecnológico, com
estímulo à pesquisa e à inovação, traz como grande destaque o regulamento às parcerias de
longo prazo entre entes públicos e empresas privadas, além de trazer flexibilidade de atuação
às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e suas entidades de apoio. Por
exemplo, agora as instituições científicas podem permitir que seu patrimônio (bens e
instalações), assim como o capital intelectual, sejam aproveitados por diversas instituições,
empresas privadas e até pessoas físicas.
A nova legislação, sancionada em 2016, traz alterações, com especial destaque à
mudança do conceito legal de inovação descrito no artigo 2º da Lei 10.973/04, qual seja:
Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social
que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a
agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou
processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de
qualidade ou desempenho (BRASIL, 2016).

A nova definição de inovação de acordo com o “Marco da CTI” abrange o conceito de
novidade, assim como de aperfeiçoamento. Ademais, a inovação passa a ser considerada tanto
no setor produtivo, quanto no social, desde que resulte em produtos, serviços, processos, ou
seja, acrescido de novas funções, desde que garantida a qualidade ou desempenho do item
inovador.
Uma das novidades prevista no “Marco da CTI” é a permissão de contratação
temporária de pessoal para pesquisa em instituições públicas, o que facilita o andamento das
33

Agenda Brasil - Disponível em
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/12/agenda-brasil
Acesso em 13 de janeiro de 2016.
34
A Lei nº 13.243/2016 encontra-se nos anexos deste trabalho.
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pesquisas, as quais eventualmente precisam de assessoria durante um período determinado de
tempo. Anteriormente, os departamentos de pesquisa públicos ficavam restritos à contratação
de pesquisadores via concurso público, vez que a contratação temporária era proibida. Ainda
sobre a logística de pessoal, agora é possível conceder visto temporário ao pesquisador
beneficiário de bolsa de pesquisa concedida por agência de fomento, assim como àqueles sob
regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro.
Um benefício trazido pela lei diz respeito à facilidade no trâmite na logística de
aquisição de produtos e serviços, ao alterar a Lei nº 8.666/1993 e prever hipótese de dispensa
de licitação para a contratação de bens e serviços destinados à pesquisa e desenvolvimento. O
“Marco da CTI” permite ainda o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC)35 para ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação.
Ainda sobre as facilidades na logística de suprimentos, a alteração legal prevê que
equipamentos, produtos e insumos importados a serem usados em pesquisa possuem
tratamento aduaneiro prioritário e simplificado, o que significa menos burocracia e tempo na
Receita Federal.
Outra grande mudança que a Lei traz, diz respeito às temidas prestações de contas.
Este foi o único momento que a transparência foi citada e prevê que as prestações de contas
serão simplificadas e uniformizadas, como segue:
Art. 27-A. Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados
com base nesta Lei deverão seguir formas simplificadas e uniformizadas e,
de forma a garantir a governança e a transparência das informações, ser
realizados anualmente, preferencialmente, mediante envio eletrônico de
informações, nos termos de regulamento. (BRASIL, 2016)

Ocorre que o princípio da transparência não se baseia apenas na disponibilização de
dados, mas no fornecimento da informação em linguagem clara o suficiente para a sociedade
compreender. Ademais, a Lei não deixa claro se as parcerias com empresas privadas terão que
ser objeto de publicidade36. Por que não obrigar as instituições públicas envolvidas a
disponibilizar no seu sítio institucional todas as parcerias existentes, extratos dos contratos,
andamento das pesquisas valores envolvidos e benefícios auferidos pelas partes?
35

Regime instituído pela Lei n. 12.462/2011 a fim de aumentar a eficiência nas contratações públicas e
competividade, promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e
benefícios para o setor público e incentivar a inovação tecnológica. A lei possui em um rol taxativos de projetos
considerados prioritários, como Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos 2016, obras do PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento, ações no âmbito de segurança pública, projetos na área de infraestrutura logística.
36
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p. 359), o princípio da publicidade, um dos cinco pilares da
Administração Pública, se refere a todos os atos da Administração, os quais podem e devem ser tornados
públicos, ou seja, abertos aos interessados, para assegurar a todos a possibilidade de fiscalizar sua legalidade.
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A Lei prevê agora que, no que refere à propriedade intelectual e à participação nos
resultados asseguradas às partes envolvidas, a ICT poderá ceder ao parceiro privado a
totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não
financeira, desde que economicamente mensurável, o que provavelmente causará muita
repercussão, diante da relatividade do tema.
Surgem também novas competências para os Núcleos de Inovação Tecnológicas
(NITs), com possibilidade de prospecção tecnológica, assim como faz previsão dos Núcleos
possuírem personalidade jurídica própria ou assumir a forma de uma fundação de apoio.
A Lei premia ainda os servidores públicos, empregados públicos e militares afastados
de suas atividades para desenvolvimento projetos de pesquisa, os quais farão jus aos mesmos
direitos e vantagens como se estivessem no exercício do cargo de origem.
Entre outras questões, a Lei ousou ao permitir aos pesquisadores em regime de
dedicação exclusiva nas instituições públicas, de exercer atividades remuneradas de
ciência, tecnologia e inovação em empresas privadas. A autorização nos parece conflitante
com o regime de contratação dos pesquisadores públicos no Brasil, os quais com ou sem
dedicação exclusiva, em sua maioria são estatutários e protegidos pelo instituto da
estabilidade no cargo público. O modelo que permite o exercício de atividade remunerada em
empresas privadas é típico dos EUA, onde não existe estabilidade na função e, em caso de não
cumprimento de suas atividades com efetividade, o acadêmico é dispensado de suas funções.
A lei há pouco sancionada foi recebida de maneira distinta por diversos membros da
comunidade acadêmica. A presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) em entrevista37 ao site da Agência Brasil acredita que o marco veio trazer
transparência nas parcerias público-privada, grande colaboradora para os EUA, China e
Coréia se desenvolveram tecnologicamente. E continua, acreditando que “muito da ciência
produzida nos institutos e universidades ficava na prateleira porque não era claro como
poderia ser a relação do pesquisador, da universidade e da fundação da universidade com o
setor produtivo”. Na mesma reportagem, representante do Instituto Euvaldo Lodi (IEL),
ligado a Confederação Nacional de Indústria (CNI), Paulo Mol, afirma que o novo marco é
responsável pela simplificação de processos, além de aproximar instituições públicas e
privadas. Ademais, ele acredita que o novo marco proporcionará a formação de mais
pesquisadores, os quais poderão atuar no setor privado.

37

Entrevista disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-01/pesquisadores-eempresarios-consideram-positivo-marco-da-ciencia Acesso em 20 de janeiro de 2016.
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Contudo, o Scientiae Studia38, em manifesto divulgado na internet, considera que o
“Marco da CTI” “privatiza a pesquisa pública” e teme que a área de pesquisas no Brasil será
“virtualmente sequestrada por interesses privados e vultosos recursos destinados pelo Estado
serão apropriados por interesses particulares”. Aponta ainda como possíveis consequências do
“Marco da CTI”: a redução de concursos públicos para cargos de pesquisadores e professores
universitários; a redução no número de patentes registradas e; o controle dos resultados de
pesquisas por parte das indústrias, com restrição da divulgação dos resultados.
Por ser um assunto que envolve tantas vertentes, podemos ver que a elaboração de um
“Marco da CTI” trouxe mudanças de paradigmas, o que provocou – e ainda há de provocar –
debates sobre sua eficácia. Com a vigência da lei, será possível perceber os reais benefícios
que ela trouxe, assim como as grandes brechas que ela deixou, cabendo muitas análises,
durante muito tempo, sobre o papel do cientista brasileiro neste novo contexto, assim como o
futuro das universidades.
É possível verificar o porquê de os representantes dos setores empresariais
considerarem o “Marco da CTI” positivo. A Lei promove os interesses dos setores privados e
a pesquisa será conduzida, ou não, conforme os interesses do setor empresarial que somente
fará as parcerias nas áreas de seu interesse, com um custo inferior ao que teria se estruturasse
seus setores de P&D. Além disso, as pesquisas que atendam os interesses privados serão alvo
de investimento, enquanto as ciências básicas ficarão à mercê dos investimentos públicos.
Tentando entender o novo modo de produção de conhecimento, o próximo capítulo,
traz um estudo de caso realizado na UENF – Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy
Ribeiro, diante da fala dos chefes de seus laboratórios, que averigua como esta universidade
está se comportando mediante o momento atual de estímulo à interação universidadeempresa.

38

Sociedade civil, sob a forma de associação, fundada em dezembro de 2004 por um grupo de professores,
pesquisadores e estudantes do programa de pós-graduação do Departamento de Filosofia da USP, é dirigida a
promover e apoiar atividades de ensino e pesquisa, bem como a incentivar e favorecer a publicação dos
resultados dessas atividades. Informação disponível em http://www.scientiaestudia.org.br/associac/index.asp
Acesso em 20 de janeiro de 2016.
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3 - METODOLOGIA

Buscando entender o novo modo de produção de conhecimento e na tentativa de
averiguar se o conceito de universidade empreendedora, estudado no marco teórico, se aplica
à Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF39, foi realizada a pesquisa
desta dissertação. Para tanto, faremos uma breve apresentação da instituição estudada,
seguido das etapas da pesquisa, para, finalmente, apresentar os resultados conquistados.

3.1 Sobre a Universidade Estadual Norte Fluminense
A expectativa em torno da implantação40 da primeira universidade localizada no Norte
Fluminense começou com a promulgação da Constituição Estadual em 5 de outubro de 1989,
a qual fazia tal previsão, após emenda popular conquistada pela sociedade de Campos dos
Goytacazes, maior cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro.
A Lei n. 1.740/90 autorizava o Governador a criar a UENF. Em 1991, o Decreto n.
16.357 criou a UENF e aprovava o seu Estatuto. Em 10 de dezembro de 1992, a Lei n.
2.043/92, do deputado Fernando Leite Fernandes, criou a Fundação Estadual Norte
Fluminense, com a missão de manter e desenvolver a Universidade Estadual do Norte
Fluminense e implantar e incrementar o Parque de Alta Tecnologia do Norte Fluminense.
Como pode ser lido no Plano Orientador41 da UENF, a pedido do então Governador
Leonel Brizola, a arquitetura da universidade ficou a cargo de Oscar Niemeyer, enquanto a
concepção da ideologia e implantação da Universidade foi toda realizada pelo Professor
Darcy Ribeiro, em seu último grande projeto, alcunhada de Universidade do Terceiro Milênio,
a qual teve como inspiração o Massaschussetts Institute of Technology - MIT e o California
Institute of Technology – CALTECH.

Doravante a Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, será chamada pela sua sigla.
Adaptado do sítio institucional da UENF. Disponível em <http://www.uenf.br/portal/index.php/br/historia-dauenf.html>, Acesso em 30 de dezembro de 2015.
41
O Plano Orientador da UENF foi elaborado no início da década de 1990, sob a coordenação do professor
Darcy Ribeiro. O documento foi publicado em três volumes e traz toda a filosofia que fundamentou a
implantação da Universidade, chamada de “Universidade do Terceiro Milênio” (RIBEIRO, 1993, p. 12) e pode
ser facilmente encontrado no site institucional da Universidade.
39
40
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Concebemos a Universidade Estadual Norte Fluminense como uma
UNIVERSIDADE DO TERCEIRO MILÊNIO42. Vale dizer, uma instituição
acadêmica plenamente consciente de que seus alunos já irão operar depois
do ano 2000. No corpo da Civilização Emergente, cujas características mal
podemos imaginar. Um traço distintivo desta Civilização é, entretanto,
definível. É o de que seu humanismo não será apenas o cultivo das letras
e da filosofia clássica. Será, isto sim, o novo humanismo fundado nas
ciências básicas, nas tecnologias delas decorrentes e em novas questões
sobre a vida e sobre o homem que elas estão suscitando. Nossa
UNIVERSIDADE DO TERCEIRO MILÊNIO não terá como paradigma a
velha OXFORD ou a vetusta SORBONNE, mas o MASSACHUSSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY – MIT e o CALIFORNIA INSTITUTE
OF TECHNOLOGY – CALTECH. Um e outro muito empenhados no
cultivo das humanidades clássicas, mas voltados essencialmente para operar
nas fronteiras do saber científico e tecnológico. (RIBEIRO, 1993, p. 12,
grifo nosso)

A Lei complementar n.99, de 2001, deu autonomia administrativa à universidade,
separando-se da Fundação mantenedora. A seguir, a UENF incorpora o nome do seu
fundador, passando a se chamar Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
Desde 2008, a UENF é apontada pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das
15 melhores universidades do Brasil, com base no Índice Geral de Cursos (IGC) 43. O
IGC/2013, divulgado em 2014, considera a UENF a melhor universidade do Estado do Rio de
Janeiro e a 11ª melhor do país. Dados44 apontam que até 2014 foram formados 3591 alunos na
graduação, além de possuir 4099 alunos ativos na graduação, sendo 2027 em cursos
presenciais e 2072 em cursos à distância. A UENF se consolidou como visionária pela ênfase
dada à pesquisa e à pós-graduação, sendo conhecida por ser formadora de cientistas. Até a
data de 15 de junho de 201545, já haviam sido defendidos 3297 trabalhos de pós-graduação,
entre dissertações e teses.
O projeto da UENF foi especialmente desenhado pelo Professor Darcy Ribeiro, sendo
vanguardista ao ser a primeira universidade brasileira em que todos os professores possuem
título de doutor. Outra ousadia da UENF é não possuir departamentos, como explicitado:
A departamentalização, tal qual foi implantada no Brasil, resultou, em
grande parte, num igualitarismo destrutivo. Quando a propusemos, anos
atrás na estruturação da Universidade de Brasília, o que tínhamos em vista
42

As palavras em CAIXA ALTA são grifo do autor.
IGC é um indicador de qualidade, realizado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) fruto da compilação
de uma série de parâmetros de qualidade de todos os cursos de graduação e de pós-graduação da instituição.
(UENF, 2014)
44
Quantitativo de alunos da UENF disponível em http://uenf.br/reitoria/secacad/graduacao/dados-estatisticos/,
com acesso em 04 de fevereiro de 2016.
45
Quantitativo de teses defendidas disponível em http://uenf.br/reitoria/secacad/files/2012/08/Quantitativo-deteses-defendidas.pdf, com acesso em 04 de fevereiro de 2016.
43
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era superar o isolacionismo entre os professores responsáveis por matérias
curriculares e, também, anular o peso do poderio catedrático, que guardava,
ainda ares do antigo sistema de lentes proprietários, estruturando tudo
segundo sua vontade e, às vezes, segundo interesses subalternos próprios. O
remédio está matando o doente, porque gerou uma situação de
irresponsabilidade talvez tão grave quanto aquela que pretendeu corrigir
(RIBEIRO, 1993, p. 24).

A estrutura organizacional da UENF é diversa das outras universidades existentes no
Brasil, composta de centros e subdividida em laboratórios de pesquisa, em detrimento dos
tradicionais departamentos. Hoje a universidade possui a seguinte estrutura acadêmica:
Quadro 4: Centros e Laboratórios da UENF
Centro de Biociências e Laboratório de Biologia Celular e Tecidual - LBCT
Biotecnologia (CBB):
Laboratório de Biologia do Reconhecer - LBR
Laboratório de Biotecnologia - LBT
Laboratório de Ciências Ambientais – LCA
Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Micro-organismos - LFBM
Laboratório de Química e Funções de Proteínas e Peptídeos – LQFPP
Centro de Ciências e Laboratório de Engenharia Agrícola – LEAG
Tecnologias
Laboratório de Entomologia e Fitopatologia - LEF
Agropecuárias (CCTA): Laboratório de Reprodução e Melhoramento Genético Animal - LRMGA
Laboratório de Fitotecnia – LFIT
Laboratório de Morfologia e Patologia Animal (LMPA)
Laboratório de Clínica e Cirurgia Animal (LCCA)
Laboratório de Zootecnia – LZO
Laboratório de Sanidade Animal – LSA
Laboratório de Solos - LSOL
Laboratório de Tecnologia de Alimentos - LTA
Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal (LMGV)
Centro de Ciências do Laboratório de Cognição e Linguagem - LCL - CCH
Homem (CCH):
Laboratório de Estudo da Educação e Linguagem - LEEL - CCH
Laboratório de Estudo da Sociedade Civil e do Estado - LESCE - CCH
Laboratório de Estudo do Espaço Antrópico - LEEA
Laboratório de Gestão e Políticas Públicas – LGPP
Centro de Ciência e Laboratório de Ciências Físicas- LCFIS - CCT
Tecnologia (CCT):
Laboratório de Ciências Matemáticas - LCMAT - CCT
Laboratório de Ciências Químicas - LCQUI - CCT
Laboratório de Engenharia Civil - LECIV - CCT
Laboratório de Engenharia de Exploração de Petróleo - LENEP - CCT
Laboratório de Engenharia de Produção - LEPROD - CCT
Laboratório de Materiais Avançados - LAMAV - CCT
Laboratório de Meteorologia - LAMET - CCT
Fonte: Elaboração da Autora, baseado em UENF (2015).
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De acordo com relatório obtido pessoalmente junto a Gerência de Recursos Humanos
da UENF, em 03 de dezembro de 2015, a instituição tinha em seus quadros 304 professores,
com a distribuição conforme o quadro que segue:

Quadro 5: Distribuição de Professores por Centro

CBB
CCTA
CCH
CCT
Total

Professores
Professores
Titulares
Associados
55
5
80
11
45
3
94
11
274
30
Fonte: Elaboração dos autores.

TOTAL
60
91
48
105
304

A vocação para agronegócios e engenharias, diante da expansão da indústria
petrolífera na região, desenhada pelo Professor Darcy Ribeiro é confirmada pela distribuição
dos professores da UENF em seus Centros, com 34% deles lotados no Centro de Ciências e
Tecnologias, 30% no Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, 20% no Centro de
Ciências, Biologia e Biotecnologia e 16% para o Centro de Ciências do Homem.
Além de atividades do tripé ensino, pesquisa e extensão, a UENF atua ainda na
geração de patentes, incubação de empresas e transferência de tecnologia. Nos últimos anos,
algumas ações foram desenvolvidas pela UENF para institucionalizar conceitos como
Inovação e Empreendedorismo Acadêmico, dar suporte a parcerias com empresas privadas e
órgãos governamentais (em especial, os de fomento) e articular a atuação dos laboratórios, são
eles:
* Diretoria de Inovação (AgiUENF): também atua como escritório de transferência de
tecnologia, possuindo um setor para proteção da propriedade intelectual;
* Incubadora de Empresas, denominada de TecCampos46;
* Parque Tecnológico do Norte Fluminense (PTNF), em fase de implantação, tem
como parceira 17 instituições sediadas na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ.

46

A TecCampos é uma incubadora interinstitucional e possui personalidade jurídica própria, sendo fruto da
parceria da UENF com as principais instituições do norte-fluminense comprometidas com o desenvolvimento
regional, como: IF Fluminense, FUNDENOR, PRÓ-IFF, FENORTE, SEBRAE, ACIC, FIRJAN e PMCG.
Adaptado de <http://www.teccampos.com.br/apresentacao>. Acesso em 22 de setembro de 2015.
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3.1.1 A Diretoria de Inovação47
Diante da necessidade de investigar parceria de universidades públicas com empresas
privadas, decidimos verificar como se dá tal relação na UENF e sanar dúvidas como de quem
é a iniciativa pela parceria? O que a instituição ganha com a parceria? Quais são as
modalidades de parceria existentes? Para tanto, fomos explorar o setor responsável.
A UENF possui uma Diretoria de Inovação, denominada de Agência de Inovação
(AgiUENF), instituída pela Resolução n. 05/2011 do Conselho Universitário (CONSUNI) da
UENF, de 4 de novembro de 2011, tendo como principais competências atuar como
proponente e gestora da política de inovação da UENF; atuar no desenvolvimento das
relações Universidade – Empresa; gerir as patentes e modelos de utilidade, o registro de
softwares, cultivares e marcas desenvolvidos pela UENF; manter banco de dados atualizado,
compreendendo as novas tecnologias a serem comercializadas (transferência de tecnologia),
propondo acordos de cooperação para este fim e analisar, elaborar, tramitar internamente na
UENF e guardar os convênios de cooperação firmados pela UENF.
Dentro da atribuição de gerir contratos e convênios, cabe à AgiUENF analisar a
adequabilidade aos procedimentos internos e interesses institucionais da UENF, orientar os
pesquisadores em como formalizar suas parcerias, assim como manter listas e planilhas48
atualizadas de contratos e convênios em vigor na UENF. Uma regra interessante descrita na
mesma página diz respeito à autonomia do pesquisador, pelo menos no que se refere à
escolha da pesquisa, vez que existe a previsão de que “a demanda por contratos e convênios
deve sempre partir das necessidades dos Professores ou de unidades representativas da
Universidade: Laboratórios, Centros, Pró-Reitorias e Unidades Administrativas” (grifo
nosso). O site informa que todo contrato ou convênio firmado pela UENF terá seu extrato
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, terá cópia enviada ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação, sendo o Magnífico Reitor da UENF o único que pode firmar convênios e contratos
em nome da instituição, e a assinatura só pode ocorrer após ouvir as instâncias previstas no
Estatuto da UENF. Todo convênio ou contrato precisa ter um coordenador por parte da
UENF, o qual avoca a responsabilidade técnica e administrativa da condução do mesmo.

47

Esta subseção é uma adaptação de parte do trabalho apresentado pela autora no VI Simpósio de Ciência,
Tecnologia e Sociedade, realizado em outubro de 2015, na cidade de 2015, com anais eletrônicos publicados.
48
As listas e planilhas em referência não foram encontradas na home page da AgiUENF, mas quando solicitadas,
foram disponibilizadas.
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A página traz informações de que em convênios não podem ocasionar o
descumprimento da Lei de diretrizes e bases - LDB e horas aula de pesquisadores, assim
como provocar aumento de custos não previstos no orçamento da UENF, assim como a
imprescindibilidade da interveniência de uma fundação em convênios que envolvam valores a
serem recebidos. Também consta a que os contratos e convênios estão sujeitos às regras da
legislação aplicável aos convênios e contratos, que no âmbito estadual são: Lei Estadual nº
287/79; Decreto Estadual nº 3.149/80 e Lei n° 8666/93 e suas alterações (trata das Licitações
e contratos administrativos).
Com base na legislação vigente, o setor de convênios e contratos, traz ainda um breve
relato com a definição dos principais termos utilizados, como pode ser visto no próximo
quadro:
Quadro 6: Definição de termos relacionados a contratos e convênios
Envolve a participação de duas ou mais instituições,
Convênio de cooperação técnica
declarando e propondo a intenção de parceria e colaboração.
Convênios de cooperação técnica são, comumente, firmados
entre grandes instituições (públicas ou privadas).
Convênio para condução de Destina-se à parceria entre instituições em que, normalmente,
projetos, planos de pesquisa ou atividades de médio prazo são desenvolvidas de forma
conjunta. Um plano de trabalho detalhado acompanha este
outra atividade fim
tipo de convênio.
Contrato de prestação de serviços Tem como objetivo específico estabelecer entre a UENF e
outras instituições a prestação de serviços (consultorias) e/ou
a realização de ensaios por prazo determinado. O Contrato
deve sempre ser acompanhado de um plano de trabalho
detalhado, especificando tarefas, prazos e valores, incluindo
como os recursos recebidos serão usados.
Uma fundação pode ser responsável pela gestão
Entidade interveniente
administrativa e financeira de um C&C. A interveniência de
uma fundação é recomendada sempre que recursos
financeiros e/ou materiais estiverem envolvidos. A UENF
mantém convênios com a Fundação Norte Fluminense de
Desenvolvimento Regional (FUNDENOR) e com o Polo de
Biotecnologia do Rio de Janeiro (BIO-RIO).
Um plano de trabalho é um documento detalhado, tal qual um
Plano de trabalho
projeto, porém tem formato de apresentação livre. Deve
especificar todos os aspectos técnicos, metodologias,
justificativas, resultados esperados; e deve conter prazos,
atividades, cronogramas e responsabilidades. Quando houver
valores envolvidos, deve existir um orçamento de
desembolso.
Quando um convênio permite a assinatura de termos aditivos,
Termos aditivos a um convênio
cada termo deve ser redigido com um objetivo específico,
regulando e aprovando uma atividade em particular a ser
desenvolvida. Um plano de trabalho acompanha o termo
aditivo.
Fonte: Adaptado de UENF (2015)
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Os dados compilados dos convênios, contratos e outros instrumentos assinados por
ano não foram localizados na home page, sendo preciso requerer ao setor de convênios e
contratos um rol de instrumentos assinados no ano de 2014, o que foi prontamente atendido
pelo setor. Assim pode-se verificar que 54 (cinquenta e quatro) instrumentos foram assinados,
com a distribuição, como pode ser visto no quadro a seguir:

Quadro 7: Participação setorial nos contratos e convênios da UENF em 2014
Centro ou Setor Coordenador do projeto

Quantidade

Centro de Ciências do Homem – CCH

4

Centro de Ciências e Tecnologia – CCT

23

Centro de Ciências e Tecnologia Agropecuária – CCTA

3

Centro de Biologia e Biotecnologia – CBB

3

Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

13

Reitoria

4

Núcleo de Estágio da UENF

1

Setor de Patentes

1

Pró Reitoria de Extensão

1

Diretoria de Informação e comunicação

1

Fonte: Elaborado pela autora

Diversas entidades assinaram instrumentos com a UENF, como a CAPES (concessão
de bolsas de estudo ou convênios pró-estruturante, para aquisição de material permanente),
FINEP, EMBRAPA, UNIÃO, IFF, PETROBRÁS, dentre outras instituições, e ainda, dois
contratos de comodato de áreas de terra. A grande parceira da UENF no ano de 2014, com 17
desses convênios, mais de 30%, foi com a Petrobrás ou suas subsidiárias. O segundo lugar
ficou com a CAPES com 9 instrumentos, um pouco mais de 16%. Cabe ressaltar a
onipresença do Centro de Ciências e Tecnologia no rol de convênios e contratos, sendo
responsável por 42% dos instrumentos.
Ocorre que as informações encontradas nos procedimentos existentes e contratos
analisados não sanaram totalmente as dúvidas sobre as parcerias. Por isso, recorremos aos
questionários, como será melhor detalhado no próximo item sobre as etapas da pesquisa.
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3.2

Sobre a pesquisa49

Na pesquisa foram aplicados um total de 25 questionários aos chefes de laboratórios
da UENF em 5 etapas, com utilização das abordagens quantitativa e qualitativa. As duas
abordagens serão utilizadas para melhor coleta, interpretação e análise de dados, vez que os
dois métodos podem serem utilizados de forma complementar, para buscar resultados diante
das duas perspectivas.
No que se refere à coleta de dados a pesquisa é quantitativa e o método de aplicação
foram questionários com perguntas fechadas, abertas e semiabertas, buscando entender como
se dá a parceria da UENF com empresas privadas (suas dificuldades e interferências), assim
outras questões como o papel da universidade (seja ela a tradicional universidade pública ou
empreendedora), a partir do ponto de vista dos chefes de laboratórios da universidade, com
posterior tabulação no programa SPSS50.Já a abordagem qualitativa pode ser identificada no
trabalho mediante a presença de citações de algumas respostas às perguntas abertas, cuja
finalidade é explicar e compreender fenômenos abordados no questionário, sendo utilizadas
neste trabalho as respostas que consideramos mais relevantes para justificar os conceitos que
apareceram no questionário.
A primeira etapa da pesquisa consistiu no recorte do público alvo dos questionários.
Como escolhemos aplicar pessoalmente os questionários, percebemos que não seria possível
aplicá-los aos mais de 300 professores vinculados à UENF. Assim, optamos por ter como
respondentes os chefes51 dos 30 laboratórios52. Nossa escolha se deu pela liderança
institucional que eles representam, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento
Institucional53 (PDI) da UENF, consagrado no Plano Orientador elaborado por Darcy Ribeiro,
sendo descrito que “uma universidade só alcança êxito quanto se organiza em equipes,
conduzidas por lideranças intelectualmente respeitáveis” (RIBEIRO, 1993, p. 24, grifo
49

Cabe citar que alguns alunos da pós-graduação da UENF já debateram o mesmo tema, mas com abordagens
diversas, tais como a dissertação “Torre de Marfim ou Universidade Empreendedora: análise exploratória dos
fatores críticos no processo de inovação no contexto universitário”, de Nádia Maria Silva Soares de Souza,
orientada pelo Prof. Manoel Antonio Molina Palma e a dissertação “O impacto da Lei de Inovação na criação do
Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF”, de
Suelen Vianna Bahiense, orientada pelo Prof. Marcelo Gantos.
50
Statistical Package for the Social Sciences, software científico utilizado em pesquisas na área de ciência sociais
aplicadas.
51
Termos como “chefes” de laboratório e “professor” serão sempre citados no gênero masculino podendo estar
se referindo a homens ou mulheres.
52
A UENF possui autorização de 35 vagas de chefes de laboratórios, contudo, apenas 30 laboratórios estão em
funcionamento, sendo este o número de chefes nomeados e em efetivo exercício.
53
Segundo informações do site http://uenf.br/reitoria/pdi/apresentacao/o-que-e-o-pdi/ (acesso em 04 de fevereiro
de 2016), a comunidade universitária está preparando a nova versão do documento.
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nosso). Assim percebe-se a importância dada na escolha dos chefes dos laboratórios de
pesquisa, os quais devem ser líderes, respeitáveis e atuantes.
Na segunda etapa elaboramos o questionário54, com 11 perguntas, a ser utilizado como
instrumento de coleta dos dados. Após sua elaboração, a autora aplicou, em outubro de 2015,
o pré-teste no chefe do laboratório o qual está vinculada, sendo possível identificar que as
questões de n. 02 e 08 continham perguntas com excesso de opções a serem marcadas, assim
como a questão de n. 07 possuía duplo entendimento. Diante das sugestões, o instrumento foi
aprimorado. As questões 01, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 são abertas, as quais receberam
codificações a fim de serem agrupadas em padrões de resposta e serão apresentadas em forma
de gráfico. As questões 02 e 08 são de múltipla escolha e pedem para os chefes dos
laboratórios marcarem 5 itens, em um rol de 36 opções, onde será verificada a frequência que
cada item é citado. A questão 07 utiliza a escala likert55 de cinco pontos, modelo que afere
intensidade, possuindo um ponto neutro no meio da escala e nos extremos itens como
“concordo fortemente” e “discordo fortemente” ou “completamente” e “nada”, como adotado
no caso concreto (LIKERT, 1932). O questionário possui ainda na questão de número 09 uma
pergunta fechada, com possíveis respostas ‘sim’, ‘não’ e ‘não sei responder’.
Na terceira etapa da pesquisa, a autora buscou junto a Gerência de Recursos Humanos
da UENF, a lista com os nomes e lotações de todas as chefias de laboratórios. A seguir, foi
feita uma busca no sítio institucional da universidade para localizar os endereços eletrônicos e
telefones dos gabinetes. E-mails foram enviados, ligações foram feitas, sendo realizado o
agendamento da aplicação dos questionários. Em alguns casos, a autora precisou ir
pessoalmente ao laboratório, para acelerar o processo de agendamento, diante da não resposta
aos e-mails e telefonemas. Um dos maiores desafios foi o agendamento das aplicações dos
questionários, pois os professores, em sua maioria, afirmavam ter muitas obrigações a
cumprirem, tais como orientações, pesquisas, prestações de contas, além das aulas. Dos 30
chefes nomeados, apenas 2 não responderam aos e-mails, nem aos telefonemas, assim como
não foram localizados nos seus laboratórios nos dias visitados. Outros 2 chefes se recusaram a
responder o questionário. Outro professor demorou a ser localizado pela autora, mas a
incompatibilidade de agendas não permitiu a aplicação do questionário, pois o prazo
encerramento da pesquisa, para posterior defesa de dissertação se aproximava. Uma vez que
algumas perguntas do questionário buscavam entender o funcionamento da UENF, optamos

54

O questionário encontra-se no final da dissertação nos anexos.
A escala likert é um instrumento de mensuração da realidade sobre um objeto em estudo (DALMORO e
VIEIRA, 2014).
55
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por não divulgar os nomes dos professores, para que assim, eles se sentissem seguros e
pudessem responder às questões com o máximo de sinceridade. Para tanto, quando as suas
falas forem citadas neste capítulo, usaremos as letras do alfabeto, sempre respeitando a
mesma letra para o mesmo professor. Assim, foram totalizados 25 questionários completos,
cujas respostas em destaques serão transcritas e identificadas de A a Y, distribuídos conforme
quadro abaixo:

Quadro 8: Relação entre número total de professores e entrevistados

CBB
CCTA
CCH
CCT
Total

Total de chefes
Entrevistados
6
4
11
10
5
5
8
6
30
25
Fonte: Elaboração dos autores.

A quarta etapa da pesquisa foi a aplicação dos questionários aos chefes dos
laboratórios, nos meses de novembro e dezembro de 2015 e no início de janeiro de 2016.
Cada aplicação variou de 20 a 40 minutos. A pesquisadora não induziu o preenchimento dos
questionários, nem esclareceu nenhum conceito durante o certame. Com as respostas, foi
possível comparar os pontos de vista e averiguar qual o papel da universidade pública, assim
como o papel e características da universidade empreendedora, no ponto de vista dos
respondentes; assim como identificar quais laboratórios já realizaram parcerias com empresas
privadas e como se deram as parcerias. Foi possível ainda verificar, se, no ponto de vista dos
chefes de laboratório, a UENF é uma universidade empreendedora. Para abalizar as respostas,
foi perguntado ainda o que os professores entendiam por inovação. Por fim, foram
perguntadas as percepções, expectativas e observações, quanto a implantação do Parque
Tecnológico do Norte Fluminense.
A quinta etapa foi a fase de tabulação e análise de dados, obtidos através dos
questionários, utilizando o programa de análises estatísticas SPSS. Antes disso, foi preciso
codificar as respostas às perguntas abertas, agrupando as respostas de forma a identificar
padrões, para que assim pudessem ser quantificadas. Na análise das perguntas abertas,
mostraremos através de gráficos o agrupamento do número de vezes (frequência) que cada
conceito foi mencionado, para que seja possível verificar quais conceitos estão mais
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relacionados a cada pergunta. A análise dos questionários foi realizada com as técnicas de
análise de conteúdo que, segundo Bardin (1977), deve ter respeitadas as fases de pré-análise;
exploração do material; e, por fim, o tratamento dos resultados (interpretação). Cabe indicar
ainda que a análise de conteúdo é assim definida por Bauer e Gaskell:

A análise de conteúdo é apenas um método de análise de texto desenvolvido
dentro das ciências sociais empíricas. Embora a maior parte das análises
clássicas de conteúdo culminem em descrições numéricas de algumas
características do corpus do texto, considerável atenção está sendo dada aos
"tipos", "qualidades" e "distinções" no texto, antes que qualquer
quantificação seja feita. Deste modo, a análise de texto faz uma ponte entre
um formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais. No divisor
quantidade/qualidade das ciências sociais, a análise de conteúdo é uma
técnica híbrida que pode mediar esta improdutiva discussão sobre virtudes e
métodos. (BAUER e GASKELL, 2002, p.190)

Como se vê, a análise de conteúdo une os métodos quantitativos e qualitativos. Nesta pesquisa
a abordagem qualitativa pode ser identificada na pesquisa mediante a presença de
categorização de respostas e citação de algumas respostas, enquanto o método quantitativo se
encontra nos números e percentagens constantes nos gráficos e tabelas confeccionados com
auxílio do software Excel.57.

57

Microsoft Office Excel, software editor de planilhas utilizado também na elaboração de gráficos e tabelas.
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3.3 Análise de Dados

3.3.1 – Questão 01: “Na sua opinião, qual é o papel da Universidade Pública?”
A primeira pergunta do questionário era sobre o papel da Universidade Pública na
opinião dos chefes de laboratório da UENF e foi possível identificar que as respostas giravam
em torno dos 9 (nove) conceitos distribuídos no gráfico que segue:

60%

52%

50%
36%

40%

36%

30%

24%

24%
16%

20%

12%

10%

8%

4%

0%
Produção de Conhecimento/Pesquisa

Formação Profissional

Extensão

Formação Cidadã

Solução de Problemas

Ensino de Qualidade

Geração de Tecnologia

Prover conhecimento crítico reflexivo

Serviço Público de Qualidade

Gráfico 1– Papel da Universidade Pública
Fonte: Elaboração da autora

O item que foi citado com mais frequência pelos chefes de laboratórios envolve as
ideias de produção de conhecimento ou pesquisa científica, lembrada por 52% dos
respondentes. No segundo item, correlacionado com o papel da universidade pública,
responsável por 36% das respostas, na verdade houve um empate, entre os aspectos da
formação profissional e os assuntos relacionados à extensão. É possível verificar que os
chefes possuem uma visão de ciência voltada para a produção de conhecimento e pesquisa,
somente depois é considerado o aspecto da formação profissional. Se fossemos conjugar isto
com a literatura, podemos dizer que, primeiramente o papel da universidade para eles está
mais associado à visão de um “modo 2”, voltado para aplicações práticas, do que o modo
acadêmico, voltado singularmente para o ensino.
Algumas respostas à primeira pergunta merecem destaque, tais como a citação do
Professor “J”: “A Universidade deve estar integrada à sociedade colaborando no
desenvolvimento da comunidade (extensão), na pesquisa e formação de recursos humanos,
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sejam eles em nível de graduação ou pós-graduação”, totalmente baseado no tripé
constitucional ensino-pesquisa-extensão. Mas também tiveram respostas bem abrangentes,
como a do Professor “A”: “Formar liderança e ditar tendência na política educacional,
científica e tecnológica. Pensar na responsabilidade social”, que destaca a responsabilidade
social da universidade.
A formação cidadã foi citada pelo Professor “F”: “Formar cidadão com capacidade de
fomentar e alavancar o desenvolvimento de uma sociedade“. Já Professor “H” destaca a
necessidade de formar pessoas com senso crítico “Importante na formação de recursos
humanos de qualidade para o trabalho e para a vida. Ou seja, formação de massa crítica e
pessoas capazes de multiplicar conhecimento e formadores de opinião”.

3.3.2 – Questão 02: “Marque 5 (cinco) termos abaixo que você mais atribui à UENF”
A segunda pergunta pretende demonstrar qual a visão que os chefes de laboratórios
possuem da UENF. Para tanto, trouxemos um rol com 34 opções objetivas, além dos itens
‘nenhuma das alternativas acima’, e ‘outros’, onde, neste último, o respondente pode indicar o
termo de sua preferência, totalizando 36 itens, cujas opções e os valores coletados encontramse na tabela abaixo:

Tabela 1 - Termos que os chefes de laboratórios atribuem à UENF
Resposta

Frequência

Porcentagem

Ensino

21

84%

Professor com autonomia para propor pesquisas

15

60%

Pesquisa

14

56%

Extensão

9

36%

Burocracia

7

28%

Formação de mão de obra para o mercado de trabalho

7

28%

Autonomia para publicar resultados

6

24%

Responsabilidade social

6

24%

Formação de estudantes com senso crítico

5

20%

Qualidade das publicações

5

20%

Crítica entre pares

4

16%

Desinteresse (pesquisa sem influência do mercado)

4

16%

Professor com autonomia para gestão da pesquisa

4

16%

Pesquisa de acesso público

3

12%

Currículo especialista

3

12%

Inovação

2

8%

Quantidade de publicações

2

8%

Investigação fundamental

1

4%
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Ética

1

4%

Desenvolvimento de produtos

1

4%

Replicação experimental

1

4%

Empreendedorismo

1

4%

OUTROS - Falta de ética

1

4%

OUTROS –Multidisciplinaridade

1

4%

Liderança

1

4%

Autonomia na gerência de dados

0

0%

Transparência nos convênios de pesquisa

0

0%

Pesquisa sob encomenda

0

0%

Governança

0

0%

Patente

0

0%

Visão estratégica

0

0%

Currículo amplo

0

0%

Investimento privado

0

0%

Investigação aplicada

0

0%

Transferência de tecnologia

0

0%

Descoberta

0

0%

Nenhuma das alternativas acima

0

0%

Fonte: Elaborado pela autora.

A pesquisa verificou que o grande atributo da UENF, à luz dos chefes de laboratórios
é sua atividade ‘ensino’, sendo tal opção citada por 21 dos 25 respondentes (84%). A seguir se
destaca o item ‘professor com autonomia para propor pesquisas’ com 15 indicações, o que
corresponde a 60%, seguindo de pesquisa (14 respostas, 56%) e extensão (9 respostas, 36%).
No quinto atributo mais citado houve um empate entre os itens ‘burocracia’ e ‘formação de
mão de obra para o mercado de trabalho’, todos com 7 referências, o que corresponde a 28%
dos respondentes.
Diante dos atributos conferidos à UENF é possível aferir que o tripé ensino-pesquisaextensão se faz presente na instituição, assim como existe um destaque para a autonomia que
os professores possuem para propor pesquisas e, em menor escala, existe autonomia para
publicar resultados. A UENF se posiciona como uma universidade formadora de mão de obra
para o mercado de trabalho. Por outro lado, a burocracia incomoda a atividade docente. Cabe
destacar ainda que dois respondentes indicaram uma característica não arrolada, preenchendo
o item ‘outros’, por acreditar que a UENF é uma universidade com ‘falta de ética’ e para o
outro, a UENF se destaca pela sua ‘multidisciplinaridade’.
Percebe-se, no entanto, que características que são atribuídas à universidade
empreendedora tiveram pouco destaque por parte dos respondentes. ‘Inovação’ foi
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citada apenas por 2 professores, enquanto ‘empreendedorismo’ e ‘desenvolvimento de
produtos’ só tiveram a citação de 1 professor cada. Outros conceitos diretamente ligados à
universidade empreendedora como ‘patente’, ‘investigação aplicada’, ‘visão estratégica’ e
‘transferência de tecnologia’ sequer foram citados.
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Gráfico 2 -Termos que os chefes de laboratório atribuem à UENF
Fonte: Elaborado pela autora.

3.3.3 – Questão 03: “Qual ésua opinião sobre pesquisas científicas decorrentes da parceria de
Universidades públicas com empresas privadas? ”

A terceira questão foi elaborada buscando captar a opinião dos chefes de laboratórios
da UENF sobre as pesquisas científicas decorrentes de parcerias de universidades públicas
com empresas privadas. Apesar da pergunta ser aberta, esta também foi quantificada, onde
agrupamos as respostas em ‘positivo’, ‘negativo’ e ‘não respondeu’.
Pudemos verificar que 88% dos chefes de laboratórios (22 docentes) são favoráveis à
existência de parceria em pesquisas científicas com atuação de universidades públicas em
conjunto com empresas privadas. Enquanto isso, apenas 1 professor (4%) diz ser contra as
parcerias. Ainda sobre a mesma pergunta, 2 respondentes (8%) informam não saber opinar
sobre as parcerias.
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Gráfico 3 - Opinião sobre pesquisas científicas com Universidades públicas e empresas privadas
Fonte: Elaboração da autora

O único chefe de laboratório contra as parcerias defende que as mesmas não devem
ocorrer, pois “de uma forma geral o privado influencia no que é de interesse social em favor
do comercial” (Entrevistado “I”).
Por ser uma pergunta aberta, dentre os docentes favoráveis às parcerias, surgiram
argumentos apresentando motivos ou condições para que as mesmas aconteçam, como pode
ser visto no próximo gráfico:
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A parceria diminui a burocracia da universidade
Não respondeu

Gráfico 4 - Motivos ou condições para apoiar a parceria universidade pública e empresa privada
Fonte: Elaboração da autora
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Cabe transcrever a ressalva do Professor “Q”, favorável às parcerias, mas preocupado
com a autonomia: “Vejo com cautela, por um lado, é necessário estabelecer parceria com
empresas privadas para “oxigenar”, mas por certo, é preciso entender que a universidade é
uma instituição autônoma que possui seus próprios objetivos que devem ser independentes
dos objetivos de empresas. Mas uma parceria bem feita, que defina claramente o papel de
ambas deve considerar o que disse acima, a saber, que a universidade deve definir seus
objetivos e metas independentes dos objetivos e metas das empresas”.

3.3.4 – Questão 04: “Em sua opinião, qual é o papel da Universidade Empreendedora?”.

Após querer saber sobre o papel da Universidade Pública na primeira questão, a quarta
pergunta quer saber sobre o papel da Universidade Empreendedora na opinião dos chefes de
laboratórios da UENF. Novamente criamos códigos para tabular as respostas e identificamos
8 (oito) conceitos, os quais constam no gráfico abaixo:
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Gráfico 5–Papel da Universidade Empreendedora
Fonte: Elaboração da autora

Ao fazer uma análise individual, as respostas mais citadas dizem respeito a ‘geração
de novas tecnologias’ (43% das respostas válidas), ‘responsabilidade social da ciência’
lembrada por 35% dos docentes e ‘formação para o mercado de trabalho’.
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A falta de disseminação do conceito ‘universidade empreendedora’, e, por conseguinte
suas consequências, faz a interpretação de seu funcionamento nem sempre ser consoante com
o que prevê a literatura especializada. Para o Professor “A”, o conceito diz respeito a uma
universidade que se estimula a ser empreendedora, com a busca institucional por nichos e
mudanças: “Ser pró-ativo em relação à formação de estudantes (inovar em educação) e criar
permanentemente novas áreas e nichos de trabalho”. Já o Professor “U” afirma que o papel é
“Desenvolver pesquisas e formar profissionais voltados à demanda do mercado”. Contudo,
alguns conhecem o conceito como o Professor “M”: “A universidade empreendedora, em
princípio é uma universidade de ponta quanto ao conhecimento construído e que estimula a
aplicação desse conhecimento, seja fomentado a criação de incubadora de empresa júnior,
passando também pela transferência de tecnologia”.
E além do papel da universidade empreendedora, o Professor “T” apontou já algumas
consequências da mesma: “A Universidade Empreendedora é conflitante com a atividade fim
da Universidade, que é formar recursos humanos qualificados, ou seja, os possíveis
empreendedores. Neste sentido, já vi laboratórios sendo usado para atividades rotuladas como
empreendedoras, que, na verdade, apenas sucatearam a Universidade e não formaram os
profissionais adequadamente”.

3.3.5 – Questão 05: “Como você vê a relação UENF/empresa atualmente? ”
A quinta pergunta procura entender como os chefes de laboratórios da UENF
enxergam a relação UENF com as empresas privadas. A pergunta foi aberta e optamos por
quantificar as respostas. O resultado está apontado no gráfico abaixo:
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Gráfico 6 - Visão dos chefes de laboratórios da UENF sobre a relação UENF/empresa
Fonte: Elaboração da autora
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Como visto, 60% dos chefes de laboratórios apontam que a relação UENF com
empresas privadas ainda é incipiente, enquanto 20% afirmou não saber responder. Algumas
respostas (12%) não seguiram a intenção da pergunta, pois os questionados não responderam
o que foi perguntado58. E por fim, para 8% a relação UENF/empresa não existe.
A dualidade entre ciências puras e aplicadas foi apontada pelo Professor “E” que
afirma que a relação “existe, porém é incipiente e há de ser organizada. As engenharias
participam de forma tímida, mas as ciências básicas estão muito distantes, o que é uma pena”.
No mesmo sentido o Professor “I” afirma que “Muito restrita a alguns setores, principalmente
na área de materiais e petróleo”.
Alguns chefes de laboratórios acreditam que as empresas privadas devem procurar a
universidade também, o que, na opinião deles não tem ocorrido. Para o Professor “F”, as
empresas possuem culpa na não efetividade da relação, pois “embora ainda seja incipiente,
não somente a UENF deve ser responsabilizada. As empresas também têm suas contribuições
bem expressivas para esse fato. As ações da UENF nesse sentido têm se intensificado muito
nos últimos anos”. Assim também afirma o Professor “G” “muito aquém do desejado. Ainda
somos pouco procurados pelos empresários e somos também pouco audaciosos na busca
dessa parceria”.
Sobre o tema, foi destacada ainda a falta de normas institucionais. O Professor “K”
aponta que “muito precária, porque não existem ainda normas institucionais e infraestrutura,
etc., para tal função”. O Professor “Q” também aponta para a falta de regulamentação interna,
quando afirma que “não há transparência, nem comunicação sobre projeto, andamento dos
mesmos e prestação de contas”.
3.3.6 – Questão 06: “Durante a sua gestão, o laboratório fez parceria com alguma empresa
privada?”

A sexta pergunta pretende desvendar se os laboratórios da UENF já realizaram alguma
parceria com empresas privadas durante a gestão dos respondentes. Os chefes de laboratório
tinham como opção responder objetivamente esta questão marcando o item ‘6.1 - sim’ ou
optando pelo ‘6.2 - não’. Foi possível aferir, conforme o gráfico a seguir, que 64% dos

Por exemplo, o Professor “P” respondeu: “Não me sinto preparado para discutir essa relação, pois a minha
concepção de universidade vai além do que se entende por empresa comercial, geradora de lucros”. Não
respondendo como vê a relação.
58
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laboratórios ainda não haviam feito parcerias com empresas privadas durante a gestão desta
chefia, enquanto 36% tiveram tal experiência.
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Gráfico 7- Laboratórios que fizeram parceria com empresas privadas durante a gestão do chefe
Fonte: Elaboração da autora

Os respondentes que optaram pelo ‘6.1 - sim’ o questionário direcionava para outras
questões, as quais buscavam entender mais sobre como a parceria se deu. Aos que
responderam ‘6.2 - não’, a mesma questão trazia novas perguntas sobre expectativas sobre a
parceria. As novas perguntas e, consequentemente, as respostas poderão ser vistas a seguir:

6.1.i Quais pesquisas e empresas?

Esta pergunta buscou saber quais foram as empresas parceiras dos laboratórios durante
a gestão do chefe respondente. Optamos por não indicar os autores das respostas para não
vincular às outras citações. Foram indicadas as seguintes pesquisas:


Na área de desenvolvimento e caracterização de materiais. Empresas: Petrobrás
– Usinas de cana de açúcar – Cerâmicas;



Óleo de maracujá/ Embrapa – Extrair – Uenf (etapa de avaliação tecnológica);



Coco (água para processamento) Coibra e Regom;



Petrobrás – IBAMA; Projeto de educação ambiental como parte de uma
condicionante da licenciatura ambiental;



Petrobras (pesquisa e desenvolvimento em áreas de estrutura offshore).
Odebrecht (consultoria);
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Petrobrás, Samarco, Águas do Paraíba, SAAE;



Instituto Biossomática vinculado a empresa SBW do Brasil;



Estoque de carbono no solo (grupo Cantagalo – Sul da Bahia);



Empresas ligadas à Petrobrás (praia) e ao Porto do Açu (restinga e praia).
6.1.ii – Que tipo de parceria?

Com esta questão pretendemos saber os tipos de parceria realizadas durante a gestão
do chefe respondente. Optamos por não indicar os autores das respostas para não vincular às
outras citações. Foram indicados os seguintes tipos:


Projetos de pesquisa para investigar problemas/dificuldades da empresa;



Patente – teste de viabilidade econômica para pagamento de royalties (após
cerca de 15 anos);



Convênio para desenvolvimento de cultivares para produção de maior
quantidade de água de coco;



Convênio remunerado;



Projetos patrocinados (Petrobrás). Consultoria (Odebrecht);



Convênios, contratos e pagamento como serviço (p. ex.: Águas do Paraíba
disponibiliza uma Kombi em troca da prestação de serviço);



Convênio com fornecimento de material vegetal e auxílio técnico especializado
por parte da empresa;



Coleta de solo – possibilidade de pesquisa em suas áreas;



Prestação de serviços (laudos) e tratamento de animais.

6.1.iii – Como se deu a parceria (quem propôs e quem geriu, por exemplo)?

Esta pergunta consegue responder sobre o trâmite das parcerias, especialmente sobre a
iniciativa e a gestão das mesmas. Optamos por não indicar os autores das respostas para não
vincular às outras citações. Seguem as respostas:


Usualmente a parceria tem origem na iniciativa entre os pesquisadores (UENFempresa);



Proposto por professor do laboratório, com gestão do próprio professor;
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As empresas procuraram o laboratório, fez-se o projeto de pesquisa;



Por meio de edital público – coordenação de professores do laboratório;



Ambas as partes se conhecem mutuamente no convívio profissional
(congressos, universidades, etc). No caso da Petrobrás, foi ação institucional;



As empresas procuraram o laboratório para resolver algum problema
específico, com gestão do laboratório e verba via Fundenor;



Laboratório propôs e o diretor do Instituto Biossomática concordou;



Iniciativa própria;



As empresas procuraram este laboratório por falta de concorrência e pela
especialidade. É a Fundenor quem administra.
6.1.iv – Como foi (ou tem sido) a relação do laboratório com a empresa?

A presente pergunta serve para explanar a relação do laboratório com a empresa. Dois
chefes de laboratórios apontam certa dificuldade de relacionamento com a Petrobrás.
Enquanto todos os outros apontam não haver grandes problemas com as empresas.


Efetiva, mas demanda a dedicação de professores e alunos da UENF. O tempo
de envolvimento é controlado, pois não deve perturbar as atividades principais
da universidade;



Amigável;



As empresas têm cumprido todo o estabelecido no convênio;



O laboratório não tem relação com a empresa, mas os coordenadores sim. A
relação com a Petrobrás é difícil;



Excelente, rendendo frutos que são desde tese à capacitação financeira do
laboratório;



Petrobrás é uma empresa que mostrou ter alguns problemas de gestão, o que
faz cobrar muito do laboratório. Com as outras empresas, o relacionamento é
tranquilo;



Sem problemas;



Esta relação acontece com nossas idas em período de coleta;



A relação é tranquila, a empresa não interfere em nada. O único porém se
refere à parte burocrática (relatórios, prestação de contas).
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6.1.v – Que tipo de retorno a parceria trouxe para a Universidade?

O retorno que as parcerias trazem para a universidade é uma questão que merece
destaque, afinal, a parceria precisa trazer algum retorno para a universidade. Nesta questão, os
chefes de laboratórios apontam os benefícios auferidos, com especial destaque para as
publicações, possibilidade de novas frentes de pesquisa e o recebimento de recursos
financeiros.


Suporte financeiro que propicia verbas para custos e compra/manutenção de
equipamentos bem como melhor formação de recursos financeiros;



Pagamento dos royalties, formação de recursos humanos, publicações,
participações em eventos científicos e interação entre a UENF/instituição de
pesquisa (Embrapa e/ou empresa privada onde podem surgir outras interações);



Possibilidade de implementação de novas áreas de pesquisa, alocação de maior
número dos estudantes na pesquisa, possibilidade de fomento (maior apelo da
FAPERJ e CNPQ), cultivares, publicações;



Pesquisa na graduação e na pós-graduação, inserção do corpo discente em
projeto coletivo, interpretação; contato com prefeituras tornando a UENF mais
conhecida;



Modernização do laboratório, recursos financeiros para manutenção de
equipamentos e custeio;



Equipamentos, insumos, infraestrutura e pesquisa (geração de conhecimento)
publicações e participação em congressos;



Até o momento, formação de uma mestranda em Produção Vegetal e outra até
março de 2016, produção de artigos, e divulgação dos resultados da pesquisa;



Geração de conhecimento e formação de recursos humanos;



Verba (caso contrário, as pesquisas teriam parado), publicações e palestras,
acervo para aulas em escolas públicas e privadas (Ensino Fundamental) de
conscientização ambiental.
6.1.vi – “A empresa sugeriu os rumos da pesquisa?”

Foi perguntado ainda se houve interferência da empresa privada no rumo da pesquisa.
As respostas estão organizadas no gráfico a seguir e apontam que na maioria das pesquisas
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(77,78%) não houve sugestões nos rumos da pesquisa, mas em 22,22% a empresa privada
sugeriu mudanças.
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Gráfico 8 - A empresa sugeriu os rumos da pesquisa?
Fonte: Elaboração da autora

Mesmo que de forma discreta, é possível perceber que as pesquisas realizadas em
parceria com empresas privadas podem sim receber sugestões de rumos, o que influencia
diretamente na autonomia como indicado por Velho (1996), além do “processo de
privatização indireta” (SABIA, 2009, p. 152), havendo espaço para discussões futuras sobre a
importância do cientista priorizar o conhecimento em detrimento do capital e não o oposto.
6.1.vii – “A parceria gerou transferência de tecnologia”

Um dos grandes argumentos para a efetivação de parcerias de universidades públicas
com empresas privadas gira em torno da transferência de tecnologia. Para tanto, foi
perguntado aos chefes de laboratórios da UENF que possuem (ou possuíram) parcerias em
suas gestões e o resultado consta no próximo gráfico.
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Gráfico 9- A parceria gerou transferência de tecnologia?
Fonte: Elaboração da autora
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6.1.viii – “Você considera que a parceria foi válida?”

Foi perguntado ainda se o chefe do laboratório considera que a parceria foi válida e
todos eles afirmaram que a parceria valeu a pena.
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Gráfico 10- A parceria foi válida?

Fonte: Elaboração da autora
6.1.ix – “Vocês fariam a parceria novamente?”

Nossa pesquisa buscou ainda saber se os chefes de laboratório da UENF que fizeram
parcerias com empresas privadas durante sua gestão fariam novamente e todos eles afirmaram
que sim.
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Gráfico 11- Chefes de Laboratórios da UENF que afirmam que fariam a parceria novamente
Fonte: Elaboração da autora
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6.2.1 “O laboratório faria uma pesquisa em parceria com alguma empresa
privada?”

Aos chefes de laboratórios que até então não fizeram parcerias com empresas privadas,
buscamos saber no item 6.2.1 se fariam pesquisa em parceria com alguma empresa privada.
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Gráfico 12 - Chefes de laboratórios da UENF (que nunca fizeram pesquisas em parceria com
empresas privadas) que aceitariam fazer

Fonte: Elaboração da autora

Aos professores que apresentaram respostas positivas, era solicitado, na mesma
pergunta, que respondessem “Caso sim, sob quais condições? ”, e surgiram as conjunturas:
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Gráfico 13 - Condições apontadas por chefes de laboratórios da UENF (que nunca fizeram pesquisas
em parceria com empresas privadas) para realizar pesquisas em parceria com empresas privadas
Fonte: Elaborado pela autora
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O Professor “D” foi o único que afirmou que não faria parceria com empresas
privadas. Junto com a resposta “Não” havia a complementação da pergunta: “Caso não, por
quê?”, a qual pretende ouvir os argumentos para não aceitar a parceria. Sua resposta foi “Não,
porque a parceria deve vir dos poderes municipais, estaduais e federais (públicos) porque a
população já paga imposto para isso”,
O item 6.2.1 termina com o subitem 6.2.1.3, que arguia: “O laboratório fez alguma
pesquisa em parceria com empresas privadas antes de sua gestão? ”; e o resultado segue
tabulado no gráfico a seguir:
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Gráfico 14- O laboratório fez alguma pesquisa em parceria com empresas privadas antes de sua
gestão?
Fonte: Elaborado pela autora

Pelo que pode ser visto no gráfico acima, cabe destacar que a grande maioria dos
chefes de laboratório (68,8%) não sabia ao menos informar se o laboratório o qual está
chefiando já havia feito parceria com empresas privadas outrora. Eis um sinal de falta de
transparência das parcerias, as quais deveriam ser publicizadas, diante finalidade pública da
ciência defendido por Ziman (1979; 1984), como visto no referencial teórico:
O conhecimento científico é mais do que isso. Seus fatos e teorias têm de
passar por um crivo, por uma fase de análises críticas e de provas, realizadas
por outros indivíduos competentes e desinteressados, os quais deverão
determinar se eles são bastante convincentes para que possam ser
universalmente aceitos. O objetivo da ciência não é apenas adquirir
informação, nem enunciar postulados indiscutíveis; sua meta é alcançar um
consenso de opinião racional que abranja o mais vasto campo possível.
(ZIMAN, 1979, p. 24).
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O desinteresse tem se perdido no novo modo de produção, estando os cientistas
voltados apenas para sua pesquisa e, por vezes, esquecendo de se interar sobre pesquisas
afins, as quais atuariam como crítica entre pares, além de adquirir novos conhecimentos.

3.3.7 – Questão 07: “Você acredita que parcerias de Universidades públicas com empresas
privadas podem vir a diminuir a autonomia?”

Esta pergunta possui três subitens e busca entender se as pesquisas em parceria com
empresas privadas diminuem a autonomia na:


“7.1 –proposição dos problemas de pesquisa”,



“7.2 - gestão da pesquisa” e



“7.3 - publicação de resultados”.

A pergunta foi formulada, tabulada, baseada na intensidade das respostas,medidas via
escala de Likert de 5 níveis. As possíveis respostas eram “completamente”, “muito”,
“medianamente”, “pouco” e “nada”.
O subitem 7.1 se preocupa se a autonomia na proposição dos problemas de pesquisa é
afetada neste tipo de parcerias e o resultado é o seguinte:
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Gráfico 15- Parcerias de laboratórios de universidades públicas com empresas privadas podem ser
diminuídos na autonomia da proposição dos problemas de pesquisa?
Fonte: Elaborado pela autora

Para quase metade dos chefes de laboratórios (48%) as pesquisas em parceria com
empresas privadas não sofrem nenhuma ou quase nenhuma interferência na proposição dos
problemas de pesquisa. Já para 36%, as parcerias interferem sim, complemente ou muito na
proposição dos problemas de pesquisa, ou seja, sofrem influências das demandas do mercado,
em detrimento da sua pretensão científica.
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O item 7.2 questiona sobre autonomia na gestão da pesquisa em pesquisas realizadas
entre universidades públicas e empresas privadas. As respostas foram bem equilibradas, como
pode ser visto no gráfico a seguir:
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Gráfico 16- Parcerias de laboratórios de universidades públicas com empresas privadas podem ser
diminuídos na autonomia da gestão da pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora
Assim pudemos perceber que,para a maioria dos respondentes (52%), os
consorciamentos diminuem pouco ou em nada a autonomia da gestão da pesquisa. Para 28%,
a autonomia é afetada completamente ou muito, enquanto para 20% a influência é mediana.
O item 7.3 pretende entender se na visão dos chefes de laboratório da UENF é possível
que pesquisas de universidades públicas em parcerias com empresas privadas tenham sua
autonomia na publicação de resultados afetada.
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Gráfico 17- Parcerias de laboratórios de universidades públicas com empresas privadas podem ser
diminuídos na autonomia da publicação de resultados
Fonte: Elaborado pela autora
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Aferimos, no item 7.3, que há um equilíbrio nas respostas sobre a possível diminuição
da autonomia na publicação de resultados em pesquisas em parceria com empresas privadas.
Para 32% dos respondentes, a autonomia é completamente ou muito prejudicada. Para outros
32% é afetado de forma mediana, enquanto para 36% não ocorre nenhuma ou pouca perda de
autonomia na publicação de resultados.

3.3.8 – Questão 08: “Marque 5 (cinco) termos abaixo que te remetem ao conceito de
Universidade Empreendedora”

A oitava pergunta que os respondentes apontassem 5 (cinco) conceitos que
remetessem ao conceito de universidade empreendedora. A questão possui as mesmas 36
opções da segunda questão, na mesma ordem de distribuição, com 34 opções objetivas, além
dos itens ‘nenhuma das alternativas acima’, e ‘outros’. O resultado está disposto na tabela 3:

Tabela 2 - Termos que os chefes de laboratório atribuem ao conceito de universidade empreendedora
Resposta

Frequência

Porcentagem

Inovação

13

52%

Desenvolvimento de produtos

11

44%

Visão estratégica

9

36%

Transferência de tecnologia

8

32%

Pesquisa

8

32%

Empreendedorismo

6

24%

Pesquisa sob encomenda

5

20%

Formação de mão de obra para o mercado de trabalho

5

20%

Ensino

4

16%

Investigação aplicada

4

16%

Professor com autonomia para propor pesquisas

4

16%

Investimento privado

4

16%

Patente

4

16%

Responsabilidade social

3

12%

Formação de estudantes com senso crítico

3

12%

Transparência nos convênios de pesquisa

3

12%

Crítica entre pares

3

12%

Extensão

3

12%

Liderança

2

8%

Professor com autonomia para a gestão da pesquisa

2

8%

Pesquisa de acesso público

2

8%

Burocracia

1

4%

Ética

1

4%

Autonomia para publicar resultados

1

4%
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Investigação fundamental

1

4%

Currículo Especialista

1

4%

OUTROS - Perda de Autonomia
OUTROS - Formação de mão de obra com pensamento crítico
para o mercado de trabalho
OUTROS - Open Science

1

4%

1

4%

1

4%

Não sabe

1

4%

Nenhuma das alternativas acima

1

4%

Quantidade de publicações

1

4%

Governança

0

0%

Currículo amplo

0

0%

Qualidade das publicações

0

0%

Replicação experimental

0

0%

Descoberta

0

0%

Autonomia na gerência de dados

0

0%

Desinteresse

0

0%

Fonte: Elaborado pela autora

É possível aferir que os 5 (cinco) termos mais atribuídos à Universidade
Empreendedora são ‘inovação’ com 13 citações (52%), seguido de ‘desenvolvimento de
produtos’ com 11 citações (44%), ‘visão estratégica’ lembrada 9 vezes (36%) e um empate
entre ‘transferência de tecnologia’ e ‘pesquisa’ com 8 respostas (32%). O item ‘nenhuma das
alternativas acima’ foi citado por um chefe, por não reconhecer a universidade como uma
instituição empreendedora. Três respondentes preencheram o item ‘outros’, por acreditar que
a Universidade Empreendedora é uma universidade com ‘perda de autonomia’, ‘open science’
e para o outro, ‘formação de mão de obra crítica para o mercado de trabalho’. No ponto de
vista dos chefes de laboratórios da UENF, a universidade empreendedora possui
características de empresas privadas e departamentos de P&D, com função prioritária de
desenvolver produtos, transferir tecnologia, inovar, enxergar o futuro de forma estratégia e
pesquisar, além de não priorizar o ensino e não dar autonomia para o seu pesquisador.

112

0

2

4

6

8

10

12

14

Inovação
Visão estratégica
Pesquisa
Pesquisa sob encomenda
Ensino
Professor com autonomia para propor pesquisas
Patente
Formação de estudantes com senso crítico
Crítica entre pares
Liderança
Pesquisa de acesso público
Ética
Investigação fundamental
Perda de Autonomia
Open Science
Nenhuma das alternativas acima

Gráfico 18- Termos que os chefes de laboratórios da UENF atribuem à Universidade Empreendedora.
Fonte: Elaboração da autora

É possível afirmar desde já, que diante do ponto de vista dos chefes de laboratórios,
líderes institucionais da UENF, a instituição não se enquadra no conceito de universidade
empreendedora. Dos cinco conceitos mais citados nesta questão, apenas ‘pesquisa’ foi citado
na pergunta similar sobre os conceitos que os chefes de laboratórios atribuem a UENF.
Devemos lembrar ainda que os termos ‘inovação’, ‘desenvolvimento de produtos’, ‘visão
estratégica’ e ‘transferência de tecnologia’ – atribuídos à universidade empreendedora –
pouco foram citados
Para fins didáticos, fizemos um comparativo das respostas da segunda questão (sobre
os atributos da UENF) com esta questão, cujo resultado segue na tabela 3, a qual apresenta os
resultados em ordem alfabética.

Podemos perceber que os atributos da UENF e os da

universidade empreendedora, designados pelos chefes de laboratório da UENF, fazem das
duas instituições dois modelos bem diferentes.

Tabela 3 - Comparativo entre os atributos da UENF e da universidade empreendedora à luz dos chefes
de laboratórios da UENF
UENF
Autonomia na gerência de dados
Autonomia para publicar resultados
Burocracia
Crítica entre pares
Currículo amplo
Currículo especialista
Descoberta
Desenvolvimento de produtos
Desinteresse (pesquisa sem influência do mercado)

0
6
7
4
0
3
0
1
4

0%
24%
28%
16%
0%
12%
0%
4%
16%

Uni. Empreendedora
0
0%
1
4%
1
4%
3
12%
0
0%
1
4%
0
0%
13
52%
0
0%
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Empreendedorismo
Ensino
Ética
Extensão
Formação de estudantes com senso crítico
Formação de mão de obra para o mercado de
trabalho
Governança
Inovação
Investigação aplicada
Investigação fundamental
Investimento privado
Liderança
Não sabe
Nenhuma das alternativas acima
OUTROS - Falta de ética
OUTROS - Formação de mão de obra com
pensamento crítico para o mercado de trabalho
OUTROS - Multidisciplinaridade
OUTROS - Open Science
OUTROS - Perda de Autonomia
Patente
Pesquisa
Pesquisa de acesso público
Pesquisa sob encomenda
Professor com autonomia para gestão da pesquisa
Professor com autonomia para propor pesquisas
Qualidade das publicações
Quantidade de publicações
Replicação experimental
Responsabilidade social
Transferência de tecnologia
Transparência nos convênios de pesquisa
Visão estratégica

1
21
1
9
5

4%
84%
4%
36%
20%

6
4
1
3
3

24%
16%
4%
12%
12%

7

28%

5

20%

0
2
0
1
0
1
0
0
1

0%
8%
0%
4%
0%
4%
0%
0%
4%

0
13
4
1
4
2
1
1
0

0%
52%
16%
4%
16%
8%
4%
4%
0%

0

0%

1

4%

1
0
0
0
14
3
0
4
15
5
2
1
6
0
0
0

4%
0%
0%
0%
56%
12%
0%
16%
60%
20%
8%
4%
24%
0%
0%
0%

0
1
1
4
8
2
5

0%
4%
4%
16%
32%
8%
20%

2

8%

4
0
1
0
3
8
3
9

16%
0%
4%
0%
12%
32%
12%
36%

Fonte: Elaboração da autora

Faremos a análise comparativa das características atribuídas à UENF e à universidade
empreendedora, em ordem alfabética, exceto quanto às características relacionadas à
‘autonomia’, para as quais faremos uma análise em separado ao final desta questão.
Quando o conceito foi ‘burocracia’ pudemos ver que 7 chefes de laboratório (28%)
atribuíram a UENF, enquanto na universidade empreendedora apenas 1 (4%) aponta tal
comportamento.
A ‘crítica entre pares’ teve pouca alteração, sendo citada como mais presente na
UENF (16%) do que na universidade empreendedora (12%).
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Curioso o fato de ‘currículo especialista’ ser indicado como atributo da UENF por
12%, enquanto na universidade empreendedora apenas para 4%, quando na empreendedora
poderá ser exigido um grau de especialidade tanto quanto na acadêmica.
O item ‘descoberta’ não foi indicado como atributo de nenhum dos dois modelos em
análise. Contudo, ‘desenvolvimento de produtos’ foi indicada como característico da UENF
por 4% e da universidade empreendedora por 52%, o que nos faz perceber que, na visão dos
chefes de laboratório, um dos papéis da universidade empreendedora é desenvolver produto e
não com descobrir algo novo.
O item ‘desinteresse (pesquisa sem influência do mercado)’ é apontado como presente
na UENF por 16%, mas este índice é zerado em relação à universidade empreendedora. Com
este dado os chefes de laboratórios da UENF apontam que acreditam que as pesquisas na
universidade modelo empreendedor tem influência do mercado.
O ‘empreendedorismo’ é indicado como característico da UENF por 4% dos chefes de
laboratórios, enquanto na universidade empreendedora, este conceito é indicado como um dos
principais para 24%, mostrando que assim os chefes de laboratório estão opinando em
uníssono com as teorias sobre universidade empreendedora.
O ‘ensino’ é prioridade na UENF, sendo o item citado por 84% dos chefes de
laboratórios, enquanto tal aspecto é pouco remetido (16%) à universidade empreendedora, em
detrimento de outros atributos, ficando claro que o papel da universidade no modelo
empreendedor é diverso daquele vigente durante séculos.
O item ‘ética’ aparece em mesma quantidade de citações (4%) na UENF e na
universidade empreendedora. Contudo, cabe refletir que, se a UENF possui menos influência
do mercado do que na universidade empreendedora, como que a ética possui a mesma
intensidade?
Curioso verificar que ‘extensão’, na visão dos chefes de laboratórios, tem maior
presença na UENF (36%) do que na universidade empreendedora (12%), quando uma das
características desta última é exatamente a responsabilidade social e atender às demandas da
sociedade.
A ‘formação de estudantes com senso crítico’ é apontada como atributo da UENF por
20% dos chefes de laboratórios e tem seu valor reduzido para 12% na universidade
empreendedora. Ainda sobre os alunos, a ‘formação de mão de obra para o mercado de
trabalho’, foi apontada por 28% dos respondentes como atributo da UENF, e apenas por 20%
como atributo da universidade empreendedora, o que pode demonstrar que na visão dos
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chefes de laboratório a universidade empreendedora não tem tanto foco na formação dos
estudantes.
O conceito de ‘governança’ não foi citado em nenhum dos dois modelos, sendo
característico da universidade empreendedora. O resultado indica talvez que os chefes de
laboratórios não possuem esclarecimento sobre o conceito, cabendo a UENF promover
debates sobre o tema, apontando sua abrangência, pós e contras.
A ‘inovação’ foi pouco apontada como sendo atributo da UENF (8%), enquanto mais
da metade (52%) dos chefes de laboratórios relaciona o termo à universidade empreendedora.
Os termos ‘investigação aplicada’ e ‘investigação fundamental’ não demonstraram
ocupar lugar de destaque nem na UENF, nem na universidade empreendedora. Nenhum dos
chefes de laboratório da UENF apontou que esta possui perfil de ‘investigação aplicada’,
enquanto na universidade empreendedora o termo foi citado por 16%. A ‘investigação
fundamental’ foi citada por 4% em ambas universidades.
O ‘investimento privado’ não é reconhecido na UENF (0%), mesmo existindo de
forma incipiente, enquanto na universidade empreendedora é indicado por 16% dos
respondentes. A ‘liderança’, estranhamente, também tem pouco destaque em ambas respostas,
com apenas 1% na UENF e 8% na universidade empreendedora, o que vai contra a liderança
acadêmica prevista nos pilares desta por Etzkowitz (2013).
Os itens ‘não sabe’ e ‘nenhuma das alternativas acima’ foram apontados por um
chefes de laboratório cada, apenas quanto ao conceito de universidade empreendedora.
A ‘falta de ética’ e ‘multidisciplinaridade’ foram apontados apenas na UENF, no item
‘outros’, assim como ‘formação de mão de obra com pensamento crítico para o mercado de
trabalho’ e ‘open science’ foram relacionados apenas à universidade empreendedora, mesmo
este último ser totalmente contrário aos preceitos da propriedade intelectual, tão defendidos
nas pesquisas consorciadas, e apontados por 16% dos respondentes através do item ‘patentes’
na universidade empreendedora. Este atributo não foi referenciado à UENF por ninguém.
A ‘pesquisa’ foi apontada como uma grande atividade da UENF (56%), mas tem seu
valor reduzido na universidade empreendedora (32%). A ‘pesquisa de acesso público’
também é maior na UENF (12%) do que na universidade empreendedora (8%). Contudo,
‘pesquisa sob encomenda’ nem é citada na UENF, enquanto na universidade empreendedora é
apontada como atributo para 20% dos respondentes.
As publicações também demonstram haver diferenças entre a UENF e a universidade
empreendedora. A qualidade das publicações é característica da UENF para 20%, mas não é
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lembrada como perfil da universidade empreendedora. A quantidade das publicações também,
com 8% na UENF e 4% na universidade empreendedora.
A replicação experimental foi pouco atribuída a UENF (4%) e nada à universidade
empreendedora.
A ‘responsabilidade social’ é apontada como presente na UENF (24%), pelos seus
chefes de laboratórios e tem a porcentagem de citações reduzidas na universidade
empreendedora (12%), mesmo sendo, de acordo com a teoria de Audy in Audy e Morosini
(2006), o grande argumento da universidade empreendedora, atender às demandas da
sociedade. Novamente, demonstra a necessidade de apresentar o conceito à comunidade
acadêmica, a fim de debater os bônus e os ônus deste modelo de universidade.
A ‘transferência de tecnologia’, ‘transparência nos convênios de pesquisa’ e ‘visão
estratégicas’ não foram atribuídos por nenhum chefe de laboratório à UENF, mas foram
indicados como típico da universidade empreendedora para 32%, 12% e 36%
respectivamente, o que condiz com a teoria estudada de Etzkowitz (2013) e Clark in Audy e
Morosini (2006).
A autonomia é um conceito muito importante e que aparece em vários momentos da
pesquisa e dos relatos. É interessante comparar os resultados desta ‘questão 7’ com o da
‘questão 2’ (atributos atribuídos à UENF) e ‘questão 8’ (atributos atribuídos à universidade
empreendedora). Conforme vemos a seguir:

Tabela 4 - Comparação sobre autonomia
Questão 2: ‘Tabela 1’

Questão 7:

Questão 8: ‘Tabela 2’

UENF

Gráficos de 16 a 18

Univ. Empreendedora

Para propor problemas de pesquisas

60%

24%

16%

Para gestão da pesquisa

16%

20%

8%

Para publicar resultados

24%

24%

4%

Para gestão de dados

0%

*

0%

OUTROS - Perda de autonomia

0%

*

4%

Resultados sobre Autonomia

Fonte: Elaborado pela autora

Se formos observar, os dados da ‘tabela 1’ e da ‘tabela 2’ são absolutamente diversos.
Onde observa-se que a UENF, para os chefes de laboratórios (60%), prioriza a autonomia
para propor problemas de pesquisa, o que na universidade empreendedora é uma característica
pouco lembrada (16%). A autonomia para gestão da pesquisa é apontada como atributo da
UENF por 16% dos chefes de laboratórios, enquanto na universidade empreendedora é de
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apenas 8%. No que se refere à autonomia para publicar resultados, tal atributo é relacionado à
UENF por 24% por respondentes, enquanto a universidade empreendedora possui esta
característica para apenas 4%. A autonomia para gestão de dados (0%) não foi citada como
um dos principais atributos em nenhum dos dois modelos. Contudo, no item ‘outros’, a perda
de autonomia (4%) foi citada como sendo um dos destaques da universidade empreendedora.
Ao perguntarmos especificamente sobre a questão da autonomia de forma destacada,
na questão 7, e em 3 itens (7.1, 7.2 e 7.3) fica claro que há uma preocupação com a perda de
autonomia por parte dos chefes de laboratório, pois encontramos os seguintes dados:
autonomia para propor problemas de pesquisa (24%); autonomia para gestão da pesquisa
(20%); autonomia para publicar resultados (24%). Isto nos mostra um maior índice com
preocupação no tocante à relação universidade e empresa quando a pergunta é direta, do que
na ‘questão 8’, onde eles deveriam marcar livremente. Na ‘questão 7’ não foram perguntados
sobre a autonomia de gestão de dados, bem como perda de autonomia de uma forma geral.

3.3.9 – Questão 09: “Você considera a UENF uma Universidade Empreendedora?”

A pergunta de número nove afere de forma objetiva se os chefes de laboratórios da
UENF consideram esta universidade empreendedora e vem referendar a análise da questão
anterior.
O resultado aponta que, sob o ponto de vista dos chefes de laboratório da UENF, a
instituição ainda é acadêmica para 68% dos respondentes. Para 16% dos docentes em
análise, a UENF é empreendedora. Ainda houve um grupo de 16% que optou pelo item
‘não sei’, por não possuir um conceito formado sobre a ideia. O gráfico 20 mostra o resultado:
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Gráfico 19- Chefes de laboratórios que consideram a UENF uma universidade empreendedora
Fonte: Elaboração da autora
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As respostas ora apresentadas ratificam o aferido nas questões 2 e 8 e que apontam
que os chefes de laboratório não consideram a UENF uma universidade empreendedora,
conforme argumentos já apresentados nas questões anteriores e dados da tabela comparativa:

Tabela 5 - Comparação dos conceitos atribuídos à universidade empreendedora
UENF
Desenvolvimento de produtos
Inovação
Visão estratégica
Transferência de tecnologia
Empreendedorismo
Formação de mão de obra para o mercado de trabalho
Pesquisa sob encomenda
Investigação aplicada
Investimento privado
Patente
Responsabilidade social
Liderança

1
2
0
0
1
7
0
0
0
0
6
1

4%
8%
0%
0%
4%
28%
0%
0%
0%
0%
24%
4%

Univ. Empreendedora
13
52%
13
52%
9
36%
8
32%
6
24%
5
20%
5
20%
4
16%
4
16%
4
16%
3
12%
2
8%

Fonte: Elaboração da autora

Assim, dos termos arrolados por Etzkowitz (2013), por Clark ou por Audy ambos in
Audy e Morosini (2006), característicos da universidade empreendedora, podemos aferir que
em muito diferem daqueles atribuídos a UENF pelos seus chefes de laboratórios, como
‘desenvolvimento de produtos’ (52% para universidade empreendedora e 4% para UENF),
‘inovação’ (52% para universidade empreendedora e 8% para UENF), ‘visão estratégica’
(36% para universidade empreendedora e 0% para UENF), ‘transferência de tecnologia’ (32%
para universidade empreendedora e 0% para a UENF), ‘empreendedorismo’ (24% para
universidade empreendedora e 4% para a UENF), ‘formação de mão de obra para o mercado
de trabalho’ (20% para universidade empreendedora e 28% para a UENF), ‘pesquisa sob
encomenda’ (20% para universidade empreendedora e 0% para a UENF), ‘investigação
aplicada’ (16% para universidade empreendedora e 0% para a UENF), ‘investimento privado’
(16% para universidade empreendedora e 0% para a UENF), ‘patente’ (16% para
universidade empreendedora e 0% para a UENF), ‘responsabilidade social’
universidade empreendedora e 24% para a UENF), ‘liderança’

(12% para

(8% para universidade

empreendedora e 4% para a UENF). Dos itens selecionados acima, dá para ver claramente
que a UENF não é considera empreendedora, na visão dos chefes de laboratórios da UENF.
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3.3.10 –Questão 10: “Em sua opinião, o que é inovação? ”

A décima pergunta é aberta e busca averiguar qual a concepção que os chefes de
laboratórios da UENF têm da palavra inovação. Para facilitar a interpretação das respostas e
sua transformação em gráfico, identificamos os conceitos apontados no gráfico abaixo.
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Geração de novas técnicas

Não sabe

Geração de patentes

Gráfico 20- O que é inovação?
Fonte: Elaboração da autora

Assim, é possível aferir que para 36% dos respondentes, o conceito de inovação gira
em torno da ‘geração de novos produtos’, enquanto para 24% envolve a solução de
problemas. Para 20% dos chefes de laboratórios da UENF, inovação diz respeito à ‘geração
de tecnologia’. Para 16% o termo se refere a ‘originalidade’. Já para 12% inovar envolve
‘produção de conhecimento ou pesquisa’, ‘geração de novos processos’ e a ‘responsabilidade
social da ciência’. Para 8%, inovação é sinônimo de ‘geração de novas técnicas’ e ‘patentes’.
4% não soube responder. Percebemos que as definições apontadas para o conceito de
inovação são muitas vezes restritas, sendo interessante transcrever alguns conceitos definidos
pelos chefes de laboratórios da UENF, especialmente os que fogem da obviedade da ideia de
novos produtos e processos.
Por exemplo, o Professor “J” acredita que inovação envolva viabilidade e afirma
“Fazer algo diferente, estar à frente, propor ideias que sejam viáveis e desenvolvê-las”, o que
confronta a ideia do Professor “T”: “geração de conhecimento, sem necessariamente, ter uma
aplicação”.
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Houve ainda quem ponderasse que a inovação envolve a participação de universidades
e de centros de pesquisa, o que demonstra que outras instituições podem promover a
inovação, não sendo atribuição exclusiva da universidade, nas palavras do Professor “E” que
declara “Encontrar soluções de problemas (dinâmicos). Inovações coletivas há necessidade de
pesquisar e consequentemente a participação de universidade e grandes centros de pesquisa”.
Para o Professor “H”, o conceito de inovação gira em torno da originalidade, e se encaixa nos
16% dos respondentes que também pensam assim: “É descobrir (pesquisar!) o que ainda não
foi pesquisado (ineditismo) mesmo pesquisas básicas”. Houve ainda alguns casos, como o
Professor “B”, que afirma não conhecer o conceito: “É um termo abstrato com o qual eu não
lido, portanto não estou apto para definir”.
Destacamos que um leque muito grande de abordagens foi dado a inovação e o
conceito merece estudos específicos, pois tem sido apontado pela bibliografia, como por
Etzkowitz (2013), que a inovação resultante da interação das universidades, das empresas e
dos governos é o vetor de desenvolvimento da sociedade,
Identificamos que dentre os argumentos citados pelos chefes de laboratórios, e
aglutinados em conceitos no ‘gráfico 21’, apenas os itens ‘solução de problemas’;
‘originalidade’; ‘novos processos’ e ‘novas técnicas’ não foram conceitos diretamente
atribuídos à universidade empreendedora nos questionários aplicado no rol das questões 02 e
08, enquanto os outros termos apontados como ‘inovação’, são, na verdade, termos
relacionados à universidade empreendedora e presentes no questionário, como pode ser visto
na tabela 6:

Tabela 6 - Comparação de termos da UENF, universidade empreendedora e inovação

Desenvolvimento de produtos
Inovação
Patente
Pesquisa
Responsabilidade social
Transferência de tecnologia

Questão 2 –
Tabela 1
UENF
4%
8%
0%
56%
24%
0%

Questão 8 –
Tabela 2 –
Uni. Empreendedora
52%
52%
16%
32%
12%
32%

Questão 10 –
Gráfico 21 Inovação
36%
*
8%
12%
12%
24%

Fonte: Elaboração da autora
Percebemos que existe uma interseção entre as características dispostas na ‘tabela 1’ e
na ‘tabela 2’ com as respostas dadas à pergunta que número dez, que é aberta, (representadas
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no gráfico 21), verificando assim que os chefes de laboratórios da UENF escolheram
características da universidade empreendedora como se fossem definições sobre inovação.
Assim, afere-se que os termos ‘universidade empreendedora’ e ‘inovação’, na visão
dos chefes de laboratório da UENF são termos que se misturam. Inovação além de ser o
principal atributo remetido à universidade empreendedora (52%), também é apontado como
sinônimo de outras características desta mesma universidade.
Novamente, acreditamos que é preciso haver mais debate na academia sobre o
conceito, para que não se confunda a parte pelo todo, devendo ser estudado também com mais
afinco em trabalho específico.

3.3.11 – Questão 11: “Qual é sua percepção, expectativas e observações quanto à implantação
do Parque Tecnológico Norte Fluminense? ”

A décima primeira pergunta busca captar a percepção, expectativas e observações dos
chefes de laboratório da UENF sobre o Parque Tecnológico Norte Fluminense, em fase de
implantação na instituição. Como pode ser visto brevemente no marco teórico, os Parques
Tecnológicos são locais de promoção de parcerias entre a universidade e o setor privado, além
de “estimular o processo de inovação; facilitar a transferência de tecnologia e habilidades empresariais
entre a academia e o setor industrial; e promover o desenvolvimento sustentado da região em que se

situa” (SPOLIDORO e AUDY, 2008, p. 37) e a visão dos chefes de laboratórios da UENF
sobre o empreendimento pode ser conferido no gráfico a seguir:

60,0

56,0

50,0
40,0
28,0

30,0

16,0

20,0
10,0
0,0
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Não sabe

Negativo

Gráfico 21- Percepções, expectativas e observações sobre a implantação do Parque Tecnológico Norte
Fluminense
Fonte: Elaboração da autora
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É preocupante saber que uma universidade que deseja ter um Parque Tecnológico
possui, em seus quadros de chefes de laboratório, que deveriam ser lideres institucionais,
quase 30% que não possuem opinião formada sobre o assunto. Tal resultado pode demonstrar
uma possível deficiência na comunicação institucional e falta de transparência na visão
estratégica da Universidade - que foi planejada pelo professor Darcy Ribeiro no modelo
empreendedor, nos moldes do MIT e da CALTECH.
Percebe-se a necessidade de estímulo ao debate, através de reuniões de professores,
divulgação das intenções do Parque Tecnológico do Norte Fluminense, assim como
organização de eventos de maior porte que permitam a apresentação das ideias e discussões
com alunos e a comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar este estudo, buscávamos investigar o conceito de “universidade
empreendedora”, cunhado por Burton Clark, em 1994 e verificar, sob a égide dos chefes de
laboratórios da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, se a
instituição se enquadra em tal terminologia. Em outras palavras procuramos averiguar as
seguintes questões: O que é a “universidade empreendedora” e qual o seu papel? De que
modo esta se distingue da universidade calcada no tripé ensino-pesquisa e extensão? Podemos
considerar a UENF uma universidade empreendedora? Como tem se dado a parceria desta
universidade com as empresas privadas?
No primeiro capítulo, intitulado “O surgimento da universidade como instituição”
retratamos, no item 1.1, “Breve histórico da gênese da Universidade”, o advento da
universidade como instituição e observamos modelos de universidade do mundo ocidental,
como o modelo francês, onde constatamos que a pesquisa não é tarefa primordial da
universidade, pois existem institutos especializados para a pesquisa e formação especializada.
O modelo universitário alemão também se destacou, mas possuía um modelo de formação
geral e humanista, com destaque para a Filosofia, Ciências e Letras, sempre agindo com
cuidado para preservar a identidade da universidade como local de promoção do saber.
Ressalta-se ainda o exemplo norte-americano especialmente após o ato Bayh-Dole nos anos
1980, que permitiu parcerias de universidades públicas com empresas privadas, a fim de
estimular o crescimento da economia através do desenvolvimento da tecnologia, registro de
patentes e comercialização de tecnologias, mas que trouxe consigo a questão de conflito de
interesse dos docentes, além do debate sobre a falta de transparência das pesquisas.
No item 1.2, “Universidades no Brasil”, trabalhamos o caminho percorrido pelo ensino
superior brasileiro, desde as primeiras escolas jesuítas, passando pela Reforma de 1968 (que
trouxe quantidade de universidades, mas prejudicou a formação com qualidade do ensino
superior), até chegar no tripé norteador ensino-pesquisa-extensão previsto na Constituição
Federativa da República de 1988.
Por fim, encerramos este capítulo, com o item 1.3, “Papel da Universidade”, com
argumentos girando em torno da responsabilidade social da universidade (Darcy Ribeiro,
1978; Sefidvah, 1994), produção e (democratização) de conhecimento (Pedro Demo, 1996;
Boaventura Sousa Santos, 2012) e da resolução de problemas da sociedade através de
desenvolvimento tecnológico (Scavarda do Carmo, 1999).
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No segundo capítulo, “A Universidade Contemporânea” mostramos que o mundo
vive um novo modo de produção de conhecimento nas universidades, decorrentes do
surgimento da Big Science, pesquisa em larga escala, e posterior desenvolvimento em P&D
(pesquisa e desenvolvimento), que possibilita a parceria de empresas privadas com as
universidades públicas, como apontado no item 2.1, “Um Novo Modo de Produção do
Conhecimento”.
Existem diversos conceitos, nem sempre sinônimos, para novo modo de produção na
ciência contemporânea, tais como: “modo 2” (Gibbons et. al., 1994), Ziman (2000) e “tripla
hélice” (Etzkowitz, 2013). As novidades para a universidade são incubadoras de empresas,
spin offs, parques tecnológicos e oportunidades no mercado de trabalho para os alunos, mas
também traz preocupações, como a perda de controle, isto é, de autonomia, das influências
externas sobre a agenda de pesquisa (como apontado por Etzkowitz (2000b) citando Ziman
(2000). Este último autor explica ainda que surge um ethos gerencial, onde desinteresse e
comunalismo, por exemplo, são substituídos por interesse e privatização (Velho, 1996), diante
da mudança dos valores que regem os cientistas, agora em busca de resultado financeiro em
suas pesquisas e regidos pelas regras empresariais (Ziman, 2000), o que alguns autores
denominam de “mercantilização” (Oliveira 2002) ou “comoditização” (Radder, 2010).
Percebe-se a alteração do papel formador da universidade, pois diante das parcerias
patrocinadas pela indústria privada, o conhecimento torna-se meramente instrumental, tendo
em vista que procura desenvolver produtos e soluções para à indústria ou sociedade. Além
disto, há implicações relacionadas ao segredo nos casos de patente, para a manutenção de um
ideal de conhecimento público, que deveria estar aberto, para passar pelo crivo dos pares
(ceticismo organizado), que daria a garantia epistêmica ao empreendimento da ciência.
No item 2.2, intitulado “Universidade Empreendedora” dissertamos sobre esta
instituição proativa e voltada para as necessidades das empresas e da sociedade, cujas
características estão descritas no subitem 2.2.1. Em seguida (subitem 2.2.2) trabalhamos o
conceito de inovação e mostramos que ainda não existe uma atribuição única para o conceito,
havendo diversas abordagens para a mesma palavra. Foi possível apresentar, no item 2.2.3,
como a legislação brasileira tem reagido às parcerias. Para tanto, fizemos uma breve análise
jurídica do “Marco da CTI", Tecnologia e Inovação, Lei n. 13.243/2016, que altera a Lei n.
10.973/2004, conhecida como “Lei da Inovação”, a qual regulamenta os artigos 218 e 219 da
Constituição Federal de 1988.
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No terceiro capítulo apresentamos o trabalho empírico, com análise documental e
trabalho de campo, entrevista e aplicação de questionários (questões abertas e fechadas) aos
chefes de laboratórios da UENF, diante da liderança institucional que eles representam.
A pesquisa empírica teve destaque no trabalho e a partir das evidências apontadas no
marco teórico e somado ao estudo de caso analisado, percebemos que, à luz dos chefes de
laboratórios, que a UENF ainda pode ser considerada uma universidade acadêmica, por
não possuir a maior parte das características atribuídas a uma universidade
empreendedora. Foram atribuídas a UENF as características de ‘ensino’ (84%), ‘autonomia
para propor pesquisa’ (60%), ‘pesquisa’ (56%), ‘extensão’ (36%) e ‘burocracia’ (28%),
enquanto as características que são relacionadas à universidade empreendedora (Audy e
Morosini, 2006; Etzkowitz, 2013) não se destacaram entre os respondentes. ‘Inovação’ foi
citada apenas por 8%, enquanto ‘empreendedorismo’ e ‘desenvolvimento de produtos’ só
tiveram a citação de 4% dos respondentes.
Conseguimos ainda identificar que 88% dos chefes de laboratórios participantes
considera a parceria universidade-empresa positiva, apesar de 60% dos respondentes
considera que tal relação ainda se dá de forma incipiente na instituição, argumentando que
apoiam a ideia, desde a autonomia da pesquisa seja garantida, assim como apontaram a
necessidade de haver regulamentação. No mesmo sentido, 64% dos chefes de laboratórios
informaram que não realizaram parcerias com empresas privadas, mas 96% destes afirmam
que fariam uma parceria. Dos 36% dos chefes de laboratórios que já realizaram parcerias,
100% declaram que a parceria foi válida e que fariam novamente. Contudo, a falta de
comunicação e transparência quando o assunto são as parcerias, ficou claro ao 68,8% dos
chefes de laboratórios responderem que não sabiam sobre pesquisas em parceria com
empresas privadas, antes de sua gestão.
A possível diminuição autonomia na proposição da pesquisa, gestão da pesquisa e
publicação dos resultados demonstrou ser um assunto que demanda debate, pois teve um
equilíbrio nas respostas que variavam de ‘nada’ a ‘muito’, apesar de Velho (1996) apontar,
por exemplo, que pesquisas consorciadas costumam ser invadidas por temas de interesse
privado em detrimento daqueles de interesse acadêmico. Outro ponto importante na
autonomia das pesquisas é abordado por Ziman (1979) que afirma que o conhecimento é
público, o que confronta com o segredo das pesquisas e suas patentes. Diante deste novo
cenário de produção de conhecimento vale levantar mais alguns questionamentos, os quais
merecem ser debatidos em outros trabalhos: Quais as consequências para a produção de
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conhecimento acadêmico diante de uma possível perda de autonomia? Quais são os reais
interesses por trás de abrirmos mão da autonomia de pesquisa?
Vale destacar a necessidade de debater a abrangência do conceito de inovação, para
que não vire panaceia e por fim não tenha real funcionalidade. Enxergar inovação
prioritariamente (36%) apenas como ‘geração de produtos’, subestima a amplitude de um
conceito que é apontado por Etzkowitz (2013) como a mola propulsora da sociedade
contemporânea. Outrossim, a universidade empreendedora tem sido vangloriada como uma
parte do modelo inovador, quando na verdade, é preciso refletir o porquê das universidades
terem que inovar, afinal, pudemos, apontado por Velho (1996) que a maioria das inovações
ocorre pelo melhoramento de produtos e processos já existentes e a universidade não é
protagonista neste processo.
Por fim, a maioria dos respondentes (56%) possui boa percepção quanto a implantação
do Parque Tecnológico Norte Fluminense, mas uma quantidade considerável (28%) afirma
não ter subsídio para opinar, cabendo à instituição promover discussões, a fim de expor o
projeto e dirimir possíveis dúvidas
A pesquisa de campo realizada neste trabalho possibilitou a coleta significativa de
dados, os quais podem ser explorados diante de outros escopos, o que poderá ser feito adiante
em outros trabalhos.
Pudemos ainda ver neste trabalho que o status quo vivido na produção de
conhecimento segue a lógica empresarial, especialmente diante da redução dos valores
investidos pelo governo nas pesquisas de universidades públicas. Ocorre que aceitar a
comercialização do saber é diametralmente oposto à ideia de universidade acadêmica,
cabendo o debate constante sobre a temática por parte dos próprios cientistas. É preciso focar
na resolução concreta de problemas, mas agindo com cuidado para que a universidade não
seja um instrumento do capital privado, sobretudo porque, segundo Etzkowitz, o papel das
empresas nas parcerias é transformar o conhecimento gerado em produtos e serviços e não
solicitar demandas à universidade.
Devemos destacar que este trabalho apresenta limitações metodológicas e os
resultados ora apresentados não podem ser generalizados para outras instituições, pois a
pesquisa foi estruturada através de um estudo de caso. É preciso ainda considerar que a
escolha dos entrevistados se deu pela liderança institucional a eles atribuída no Plano
Orientador da UENF, mas as respostas colhidas representam apenas a opinião destes
professores que acumulam suas funções com o cargo de chefe de laboratório, e não a voz de
todos os professores da Universidade. Existem ainda as limitações teóricas, pois, por
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exemplo, na pesquisa não abordamos tema “universidade empreendedora” à luz das políticas
públicas de inovação, as quais influenciam as atividades de pesquisa e ensino.
Assim, concluímos que diante da irretroatividade das pesquisas de universidades
públicas com empresas privadas, sugerimos que interação universidade-empresa pode ser
tratada como uma 4ª missão das Universidades, junto de ensino, pesquisa e extensão, mas não
precisa ser a maior, e sim a busca pelo equilíbrio entre as funções das instituições de ensino
superior, a fim de que não haja perda da identidade.
O cenário está aberto ainda para que pensemos futuramente também em outros
trabalhos como conciliar os dois modelos, universidade acadêmica e universidade
empreendedora, e se isto é possível, tendo em vista que cada um refere-se à um determinado
papel de universidade junto à sociedade. Além disso, não podemos ignorar a situação das
ciências puras, cujo retorno não é diretamente econômico, mas é a base de todo o sistema
científico, devendo haver políticas públicas no sentido de estimulá-las e resguardá-las.
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ANEXO A – Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação
LEI Nº 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016.
Presidência
da
Casa
Subchefia para Assuntos Jurídicos

República
Civil

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação
científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de
2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de
1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29 de março de
1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 de dezembro
de 2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica
e tecnológica e à inovação e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto
de 1980, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei no 8.745, de 9
de dezembro de 1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, a
Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda
Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015.
Art. 2o A Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1o Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional do País, nos termos dosarts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da
Constituição Federal.
Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão observar os seguintes princípios:
I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e
social;
II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação,
assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal finalidade;
III - redução das desigualdades regionais;
IV - descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada esfera de governo, com
desconcentração em cada ente federado;
V - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre
empresas;
VI - estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e nas
empresas, inclusive para a atração, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e
inovação e de parques e polos tecnológicos no País;
VII - promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional;
VIII - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de tecnologia;
IX - promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação científica e tecnológica;
X - fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecnológica e administrativa das ICTs;
XI - atratividade dos instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua permanente atualização e
aperfeiçoamento;
XII - simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação e adoção de
controle por resultados em sua avaliação;
XIII - utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação;
XIV - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades das ICTs e ao sistema produtivo.”
(NR)
“Art. 2o ..................................................................
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.......................................................................................
III - criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação;
III-A - incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico,
gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar
a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à
inovação;
IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos
produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou
desempenho;
V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras,
com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos,
serviços ou processos;
VI - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade
jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências
mínimas as atribuições previstas nesta Lei;
VII - fundação de apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e
extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de
interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas
esferas estadual, distrital e municipal;
VIII - pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou emprego
público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
...................................................................................
X - parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura
de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em
atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais
ICTs, com ou sem vínculo entre si;
XI - polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de micro,
pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com
vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com
predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, marketing e comercialização de
novas tecnologias;
XII - extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de
soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado;
XIII - bônus tecnológico: subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com base em
dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, destinada ao pagamento de
compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de
serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar
àqueles serviços, nos termos de regulamento;
XIV - capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de aplicação em
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.” (NR)
“Art. 3o A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão
estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação
envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e
desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a
difusão de tecnologia.
Parágrafo único. O apoio previsto no caput poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa
tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive
incubadoras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados.” (NR)
“Art. 3o-B. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas agências de fomento e as ICTs
poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, incluídos
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parques e polos tecnológicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento
tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e as ICTs.
§ 1o As incubadoras de empresas, os parques e polos tecnológicos e os demais ambientes promotores da
inovação estabelecerão suas regras para fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria e para
seleção de empresas para ingresso nesses ambientes.
§ 2o Para os fins previstos no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as respectivas
agências de fomento e as ICTs públicas poderão:
I - ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente
às empresas e às ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenha por missão
institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de empresas, mediante contrapartida
obrigatória, financeira ou não financeira, na forma de regulamento;
II - participar da criação e da governança das entidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras de
empresas, desde que adotem mecanismos que assegurem a segregação das funções de financiamento e de
execução.”
“Art. 3o-C. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estimularão a atração de centros de pesquisa
e desenvolvimento de empresas estrangeiras, promovendo sua interação com ICTs e empresas brasileiras e
oferecendo-lhes o acesso aos instrumentos de fomento, visando ao adensamento do processo de inovação no
País.”
“Art. 3o-D. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento
manterão programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, observando-se
o disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.”
“Art. 4o A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos
termos de contrato ou convênio:
I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou
empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem
prejuízo de sua atividade finalística;
II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações
existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim
nem com ela conflite;
III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do caput obedecerão às
prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas
disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas.”
(NR)
“Art. 5o São a União e os demais entes federativos e suas entidades autorizados, nos termos de regulamento, a
participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou
processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência,
tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo.
§ 1o A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente
e de seus atos constitutivos.
§ 2o O poder público poderá condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de
licenciamento da propriedade intelectual para atender ao interesse público.
§ 3o A alienação dos ativos da participação societária referida no caput dispensa realização de licitação,
conforme legislação vigente.
§ 4o Os recursos recebidos em decorrência da alienação da participação societária referida no caput deverão
ser aplicados em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participações societárias.
§ 5o Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou contrato social poderá conferir às ações ou quotas
detidas pela União ou por suas entidades poderes especiais, inclusive de veto às deliberações dos demais
sócios nas matérias que especificar.
§ 6o A participação minoritária de que trata o caput dar-se-á por meio de contribuição financeira ou não
financeira, desde que economicamente mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela
transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de
titularidade da União e de suas entidades.” (NR)
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“Art. 6o É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de
parceria.
§ 1o A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser precedida da
publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua
política de inovação.
§ 1o-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada com cláusula de
exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de
remuneração.
...................................................................................
§ 6o Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores,
empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários
à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12.
§ 7o A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou
exploração de criação de que trata o § 6o do art. 5o, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e
inovação, não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos.” (NR)
“Art. 8o É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados
compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica
no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas.
§ 1o A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprovação pelo representante legal máximo da
instituição, facultada a delegação a mais de uma autoridade, e vedada a subdelegação.
.............................................................................” (NR)
“Art. 9o É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de
atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço
ou processo.
§ 1o O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pósgraduação envolvidos na execução das atividades previstas no caput poderão receber bolsa de estímulo à
inovação diretamente da ICT a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento.
§ 2o As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a
participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o
direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4o a 7o do
art. 6o.
§ 3o A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2o serão asseguradas às partes
contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de
propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente
mensurável.
§ 4o A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício,
não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária,
aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art. 106 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966.
§ 5o (VETADO).” (NR)
“Art. 9o-A. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são autorizados a
conceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICTs ou
diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por termo de outorga, convênio, contrato ou instrumento
jurídico assemelhado.
§ 1o A concessão de apoio financeiro depende de aprovação de plano de trabalho.
§ 2o A celebração e a prestação de contas dos instrumentos aos quais se refere o caput serão feitas de forma
simplificada e compatível com as características das atividades de ciência, tecnologia e inovação, nos termos de
regulamento.
§ 3o A vigência dos instrumentos jurídicos aos quais se refere o caput deverá ser suficiente à plena realização
do objeto, admitida a prorrogação, desde que justificada tecnicamente e refletida em ajuste do plano de trabalho.
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§ 4o Do valor total aprovado e liberado para os projetos referidos no caput, poderá ocorrer transposição,
remanejamento ou transferência de recursos de categoria de programação para outra, de acordo com
regulamento.
§ 5o A transferência de recursos da União para ICT estadual, distrital ou municipal em projetos de ciência,
tecnologia e inovação não poderá sofrer restrições por conta de inadimplência de quaisquer outros órgãos ou
instâncias que não a própria ICT.”
“Art. 10. (VETADO).” (NR)
“Art. 11. Nos casos e condições definidos em normas da ICT e nos termos da legislação pertinente, a ICT
poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso,
ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante
remuneração.
.............................................................................” (NR)
“Art. 13. ................................................................
.....................................................................................
§ 2o Entende-se por ganho econômico toda forma de royalty ou de remuneração ou quaisquer benefícios
financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos:
I - na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da
proteção da propriedade intelectual;
II - na exploração direta, os custos de produção da ICT.
.....................................................................................
§ 4o A participação referida no caput deste artigo deverá ocorrer em prazo não superior a 1 (um) ano após a
realização da receita que lhe servir de base, contado a partir da regulamentação pela autoridade interna
competente.” (NR)
“Art. 14. .................................................................
.......................................................................................
§ 3o As gratificações específicas do pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele
enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, serão garantidas, na forma do § 2o deste artigo,
quando houver o completo afastamento de ICT pública para outra ICT, desde que seja de conveniência da ICT
de origem.
.............................................................................” (NR)
“Art. 14-A. O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de
carreiras e cargos de magistério, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação
em ICT ou em empresa e participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nesta
Lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas atividades
de ensino ou pesquisa nesse órgão, a depender de sua respectiva natureza.”
“Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a
gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente
produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a
política industrial e tecnológica nacional.
Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer diretrizes e objetivos:
I - estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional;
II - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas;
III - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos;
IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos
humanos e capital intelectual;
V - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia;
VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica;
VII - para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo,
gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual;
VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes,
empresas e outras entidades.”
“Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de Inovação
Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs.
§ 1o São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput, entre outras:
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......................................................................................
VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade
intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;
VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT;
IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas
nos arts. 6o a 9o;
X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.
§ 2o A representação da ICT pública, no âmbito de sua política de inovação, poderá ser delegada ao gestor do
Núcleo de Inovação Tecnológica.
§ 3o O Núcleo de Inovação Tecnológica poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, como
entidade privada sem fins lucrativos.
§ 4o Caso o Núcleo de Inovação Tecnológica seja constituído com personalidade jurídica própria, a ICT deverá
estabelecer as diretrizes de gestão e as formas de repasse de recursos.
§ 5o Na hipótese do § 3o, a ICT pública é autorizada a estabelecer parceria com entidades privadas sem fins
lucrativos já existentes, para a finalidade prevista no caput.” (NR)
“Art. 17. A ICT pública deverá, na forma de regulamento, prestar informações ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação.
I - (Revogado);
II - (Revogado);
III - (Revogado);
IV - (Revogado).
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput à ICT privada beneficiada pelo poder público, na forma desta
Lei.” (NR)
“Art. 18. A ICT pública, na elaboração e na execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis para a
administração e a gestão de sua política de inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de
despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4o a 9o, 11 e 13, o pagamento das despesas para a
proteção da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores.
Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts.
4o a 8o, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio,
devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.” (NR)
“Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICTs e suas agências de fomento
promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em
empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a concessão de
recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos específicos e
destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das
políticas industrial e tecnológica nacional.
.......................................................................................
§ 2o-A. São instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, quando aplicáveis, entre outros:
I - subvenção econômica;
II - financiamento;
III - participação societária;
IV - bônus tecnológico;
V - encomenda tecnológica;
VI - incentivos fiscais;
VII - concessão de bolsas;
VIII - uso do poder de compra do Estado;
IX - fundos de investimentos;
X - fundos de participação;
XI - títulos financeiros, incentivados ou não;
XII - previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos
ou em regulações setoriais.
.....................................................................................
§ 6o As iniciativas de que trata este artigo poderão ser estendidas a ações visando a:
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I - apoio financeiro, econômico e fiscal direto a empresas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação tecnológica;
II - constituição de parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação entre ICT e empresas e
entre empresas, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a geração de produtos,
serviços e processos inovadores;
III - criação, implantação e consolidação de incubadoras de empresas, de parques e polos tecnológicos e de
demais ambientes promotores da inovação;
IV - implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica;
V - adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento de
empresas brasileiras e estrangeiras;
VI - utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação;
VII - cooperação internacional para inovação e para transferência de tecnologia;
VIII - internacionalização de empresas brasileiras por meio de inovação tecnológica;
IX - indução de inovação por meio de compras públicas;
X - utilização de compensação comercial, industrial e tecnológica em contratações públicas;
XI - previsão de cláusulas de investimento em pesquisa e desenvolvimento em concessões públicas e em
regimes especiais de incentivos econômicos;
XII - implantação de solução de inovação para apoio e incentivo a atividades tecnológicas ou de inovação em
microempresas e em empresas de pequeno porte.
§ 7o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar mais de um instrumento de estímulo
à inovação a fim de conferir efetividade aos programas de inovação em empresas.
§ 8o Os recursos destinados à subvenção econômica serão aplicados no financiamento de atividades de
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em empresas, admitida sua destinação para despesas de
capital e correntes, desde que voltadas preponderantemente à atividade financiada.” (NR)
“Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar
diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios,
voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema
técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador.
.....................................................................................
§ 3o O pagamento decorrente da contratação prevista no caput será efetuado proporcionalmente aos trabalhos
executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibilidade de adoção de
remunerações adicionais associadas ao alcance de metas de desempenho no projeto.
§ 4o O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador resultante das atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação encomendadas na forma do caput poderá ser contratado mediante dispensa de
licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda, observado o disposto em regulamento
específico.
§ 5o Para os fins do caput e do § 4o, a administração pública poderá, mediante justificativa expressa, contratar
concomitantemente mais de uma ICT, entidade de direito privado sem fins lucrativos ou empresa com o objetivo
de:
I - desenvolver alternativas para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo
inovador; ou
II - executar partes de um mesmo objeto.” (NR)
“Art. 20-A. (VETADO):
I - (VETADO);
II - (VETADO).
§ 1o (VETADO).
§ 2o Aplicam-se ao procedimento de contratação as regras próprias do ente ou entidade da administração
pública contratante.
§ 3o Outras hipóteses de contratação de prestação de serviços ou fornecimento de bens elaborados com
aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos poderão ser previstas em regulamento.
§ 4o Nas contratações de que trata este artigo, deverá ser observado o disposto no inciso IV do art. 27.”
“Art. 21-A. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, os órgãos e as agências de fomento, as ICTs
públicas e as fundações de apoio concederão bolsas de estímulo à inovação no ambiente produtivo, destinadas
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à formação e à capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas, em ICTs e em empresas, que
contribuam para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e para as
atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.
Parágrafo único. (VETADO).”
“Art. 22. Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de
sua criação por ICT pública, que decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da solicitação e à elaboração
de projeto voltado à avaliação da criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e
inserção no mercado.
......................................................................................
§ 3o O inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, deverá comprometer-se a compartilhar
os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada por ICT pública.”
(NR)
“Art. 22-A. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as agências de fomento e as ICTs públicas
poderão apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua criação, entre outras
formas, por meio de:
I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção;
II - assistência para transformação da invenção em produto ou processo com os mecanismos financeiros e
creditícios dispostos na legislação;
III - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção;
IV - orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas.”
“Art. 26-A. As medidas de incentivo previstas nesta Lei, no que for cabível, aplicam-se às ICTs públicas que
também exerçam atividades de produção e oferta de bens e serviços.”
“Art. 26-B. (VETADO).”
“Art. 27. ..............................................................
.....................................................................................
III - assegurar tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às microempresas e às empresas de pequeno
porte;
.....................................................................................
V - promover a simplificação dos procedimentos para gestão dos projetos de ciência, tecnologia e inovação e do
controle por resultados em sua avaliação;
VI - promover o desenvolvimento e a difusão de tecnologias sociais e o fortalecimento da extensão tecnológica
para a inclusão produtiva e social.” (NR)
“Art. 27-A. Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados com base nesta Lei deverão
seguir formas simplificadas e uniformizadas e, de forma a garantir a governança e a transparência das
informações, ser realizados anualmente, preferencialmente, mediante envio eletrônico de informações, nos
termos de regulamento.”
Art. 3o O art. 13 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. ....................................................................
..........................................................................................
V - na condição de cientista, pesquisador, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de
contrato ou a serviço do governo brasileiro;
.............................................................................................
VIII - na condição de beneficiário de bolsa vinculada a projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação
concedida por órgão ou agência de fomento.” (NR)
Art. 4o A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6o. .......................................................................
............................................................................................
XX - produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de
pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em
projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante.” (NR)
“Art. 24. ......................................................................
............................................................................................
XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e
serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23;
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.............................................................................................
§ 3o A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando aplicada a obras e serviços de engenharia,
seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.
§ 4o Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do art. 9o à hipótese prevista no inciso XXI
do caput.” (NR)
“Art. 32. ......................................................................
............................................................................................
§ 7o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este artigo poderá ser dispensada, nos termos de
regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que
para pronta entrega ou até o valor previsto na alínea “a” do inciso II docaput do art. 23.” (NR)
Art. 5o O art. 1o da Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
X:
“Art. 1o .......................................................................
...........................................................................................
X - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação.
...................................................................................” (NR)
Art. 6o O inciso VIII do art. 2o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2o ........................................................................
............................................................................................
VIII - admissão de pesquisador, de técnico com formação em área tecnológica de nível intermediário ou de
tecnólogo, nacionais ou estrangeiros, para projeto de pesquisa com prazo determinado, em instituição destinada
à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação;
...................................................................................” (NR)
Art. 7o A Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1o .......................................................................
............................................................................................
§ 6o Os parques e polos tecnológicos, as incubadoras de empresas, as associações e as empresas criados com
a participação de ICT pública poderão utilizar fundação de apoio a ela vinculada ou com a qual tenham acordo.
§ 7o Os recursos e direitos provenientes dos projetos de que trata o caput e das atividades e dos projetos de
que tratam os arts. 3o a 9o, 11 e 13 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão ser repassados pelos
contratantes diretamente para as fundações de apoio.
§ 8o O Núcleo de Inovação Tecnológica constituído no âmbito de ICT poderá assumir a forma de fundação de
apoio de que trata esta Lei.” (NR)
“Art. 3o Na execução de convênios, contratos, acordos e demais ajustes abrangidos por esta Lei que envolvam
recursos provenientes do poder público, as fundações de apoio adotarão regulamento específico de aquisições e
contratações de obras e serviços, a ser editado por meio de ato do Poder Executivo de cada nível de governo.
............................................................................................
§ 3o Aplicam-se às contratações que não envolvam a aplicação de recursos públicos as regras instituídas pela
instância superior da fundação de apoio, disponíveis em seu sítio eletrônico, respeitados os princípios
mencionados no art. 2o desta Lei.” (NR)
“Art. 4o ......................................................................
...........................................................................................
§ 8o (VETADO).” (NR)
Art. 8o O § 2o do art. 1o da Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1o ........................................................................
...........................................................................................
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente às importações realizadas pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por cientistas, por pesquisadores e por Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação (ICT) ativos no fomento, na coordenação ou na execução de programas de pesquisa
científica e tecnológica, de inovação ou de ensino e devidamente credenciados pelo CNPq.” (NR)
Art. 9o Os arts. 1o e 2o da Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
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“Art. 1o .........................................................................
Parágrafo único. As ressalvas estabelecidas no caput deste artigo aplicam-se às importações realizadas nas
situações relacionadas no inciso I do art. 2o.” (NR)
“Art. 2o .........................................................................
I - .................................................................................
.............................................................................................
e) por Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs), definidas pela Lei no 10.973, de 2 de dezembro
de 2004;
.............................................................................................
g) por empresas, na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, cujos critérios e habilitação
serão estabelecidos pelo poder público, na forma de regulamento;
.............................................................................................
§ 1o As isenções referidas neste artigo serão concedidas com observância da legislação respectiva.
§ 2o (VETADO).” (NR)
Art. 10. A Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 20. ........................................................................
..............................................................................................
§ 4o ...............................................................................
..............................................................................................
II - ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio de que trata a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de
1994, mediante deliberação do Conselho Superior da IFE.” (NR)
“Art. 20-A. Sem prejuízo da isenção ou imunidade previstas na legislação vigente, as fundações de apoio às
Instituições de Ensino Superior e as Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) poderão remunerar
o seu dirigente máximo que:
I - seja não estatutário e tenha vínculo empregatício com a instituição;
II - seja estatutário, desde que receba remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do
limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal.”
“Art. 21. .....................................................................
...........................................................................................
III - bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação paga por agência oficial de fomento, por
fundação de apoio devidamente credenciada por IFE ou por organismo internacional amparado por ato, tratado
ou convenção internacional;
.............................................................................................
§ 4o As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não excederão, computadas isoladamente ou em
conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais.” (NR)
Art. 11. Os processos de importação e de desembaraço aduaneiro de bens, insumos, reagentes, peças e
componentes a serem utilizados em pesquisa científica e tecnológica ou em projetos de inovação terão
tratamento prioritário e observarão procedimentos simplificados, nos termos de regulamento, e o disposto no art.
1o da Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, e nas alíneas “e” a “g” do inciso I do art. 2o da Lei no 8.032, de 12
de abril de 1990.
Art. 12. Em atendimento ao disposto no § 5o do art. 167 da Constituição Federal, as ICTs e os
pesquisadores poderão transpor, remanejar ou transferir recursos de categoria de programação para outra com o
objetivo de viabilizar resultados de projetos que envolvam atividades de ciência, tecnologia e inovação, mediante
regras definidas em regulamento.
Art. 13. Nos termos previamente estabelecidos em instrumento de concessão de financiamentos e outros
estímulos à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos de
estímulo à ciência, à tecnologia e à inovação serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da
entidade recebedora dos recursos.
§ 1o Na hipótese de instrumento celebrado com pessoa física, os bens serão incorporados ao patrimônio
da ICT à qual o pesquisador beneficiado estiver vinculado.
§ 2o Quando adquiridos com a participação de fundação de apoio, a titularidade sobre os bens observará
o disposto em contrato ou convênio entre a ICT e a fundação de apoio.
Art. 14. Ao servidor, ao empregado público e ao militar serão garantidos, durante o afastamento de sua
entidade de origem e no interesse da administração, para o exercício de atividades de ciência, tecnologia e
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inovação, os mesmos direitos a vantagens e benefícios, pertinentes a seu cargo e carreira, como se em efetivo
exercício em atividade de sua respectiva entidade estivesse.
Art. 15. Em consonância com o disposto no § 7o do art. 218 da Constituição Federal, o poder público
manterá mecanismos de fomento, apoio e gestão adequados à internacionalização das ICTs públicas, que
poderão exercer fora do território nacional atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação,
respeitados os estatutos sociais, ou norma regimental equivalente, das instituições.
§ 1o Observado o disposto no inciso I do art. 49 da Constituição Federal, é facultado à ICT pública
desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas,
estrangeiras ou internacionais.
§ 2o Os mecanismos de que trata o caput deverão compreender, entre outros objetivos, na forma de
regulamento:
I - o desenvolvimento da cooperação internacional no âmbito das ICTs, inclusive no exterior;
II - a execução de atividades de ICTs nacionais no exterior;
III - a alocação de recursos humanos no exterior.
Art. 16. (VETADO).
Art. 17. Revogam-se os incisos I, II, III e IV do art. 17 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de janeiro de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Aloizio Mercadante
Valdir Moysés Simão
Armando Monteiro
Celso Pansera
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.1.2016
*
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ANEXO B – Questionário
QUESTIONÁRIO PARA CHEFES DE LABORATÓRIO
Este questionário é parte da pesquisa de Mestrado em Cognição e Linguagem de Rachel F. Klem de Mattos Morgades, sob
orientação da Prof ͣ. Verusca Reis, do LCL/CCH. Os resultados obtidos serão utilizados para fins acadêmicos e sem a citação
dos respondentes. Agradecemos desde já a participação.

Nome: _________________________________________ _____ Sexo: ( ) M ( )F Idade: ______
Lab.: ______ Centro: ______ Admissão na UENF: _______ Admissão no Lab.:______ Início da chefia: _______
Área de formação*: _____________________________________ Local de formação*: ___________________
* usar como referências as duas maiores diplomações.

1.

Na sua opinião, qual o papel da Universidade Pública?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Marque 5 (cinco) termos abaixo que você mais atribui à UENF.
( )
ensino
( )burocracia
(

)

pesquisa de acesso público

( )transparência nos convênios de pesquisa

(

)

liderança

( )pesquisa sob encomenda

(

)

governança

( ) responsabilidade social

(

)

inovação

( )ética

(

)

quantidade de publicações

( )visão estratégica

(

)

formação de estudantes com senso crítico

( )desenvolvimento de produtos

(

)

currículo amplo

( )investimento privado

(

)

qualidade das publicações

( )investigação aplicada

(

)

professor com autonomia para propor pesquisas

( )transferência de tecnologia

(

)

crítica entre pares

( )pesquisa

(

)

replicação experimental

( )extensão

(

)

descoberta

( ) autonomia para publicar resultados

(

)

formação de mão de obra para o mercado de trabalho

( )patente

(

)

professor com autonomia para gestão da pesquisa

( )investigação fundamental

(

)

currículo especialista

( )autonomia na gerência de dados

(

)

desinteresse (pesquisa sem influência do mercado)

( ) empreendedorismo

(

)

nenhuma das alternativas acima

( ) Outros _______________________

3.

Qual a sua opinião sobre pesquisas científicas decorrentes da parceria de Universidades públicas e
empresas privadas?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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4 Em sua opinião, qual o papel da Universidade Empreendedora?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5
Como você vê a relação UENF/empresa atualmente?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6
Durante a sua gestão, o laboratório fez parceria com alguma empresa privada?
6.1 Sim
i)
Quais pesquisas e empresas? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ii)
Que tipo de parceria? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
iii)
Como se deu a parceria (quem propôs e quem geriu, por exemplo)? ________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
iv)
Como foi (ou tem sido) a relação do laboratório com a empresa?___________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
v)
Que tipo de retorno a parceria trouxe para a Universidade?_______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
vi)
A empresa sugeriu os rumos da pesquisa?
Não
Sim
vii)
Esta parceria gerou transferência de tecnologia?
Não
Sim
viii) Você considera que a parceria foi válida?
Não
Sim
ix)
Vocês fariam a parceria novamente?
Não
Sim

6.2 Não
6.2.1 O laboratório faria uma pesquisa em parceria com alguma empresa privada?
6.2.1.1 Sim
Sob quais condições? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6.2.1.2 Não
Por quê? ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6.2.1.3 O laboratório fez alguma pesquisa em parceria com empresas privadas antes de sua gestão?
Sim (por favor, volte para o item 6.1)
Não
Não sei responder
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7

Você acredita que parcerias de laboratórios de Universidades públicas com empresas privadas podem
vir a diminuir a autonomia da:

7.1 Proposição dos problemas de pesquisa?
7.2 Gestão da pesquisa?

Completamente

7.3 Publicação dos resultados?
8

Completamente

Muito

Muito

Completamente

Médio

Médio
Muito

Pouco

Pouco
Médio

Nada

Nada
Pouco

Nada

Marque 5 (cinco) termos abaixo que te remetem ao conceito de Universidade Empreendedora.

(

)

ensino

(

)

pesquisa de acesso público

(

)

liderança

( )pesquisa sob encomenda

(

)

governança

( ) responsabilidade social

(

)

inovação

( )ética

(

)

quantidade de publicações

( )visão estratégica

(

)

formação de estudantes com senso crítico

( )desenvolvimento de produtos

(

)

currículo amplo

( )investimento privado

(

)

qualidade das publicações

( )investigação aplicada

(

)

professor com autonomia para propor pesquisas

( )transferência de tecnologia

(

)

crítica entre pares

( )pesquisa

(

)

replicação experimental

( )extensão

(

)

descoberta

( ) autonomia para publicar resultados

(

)

formação de mão de obra para o mercado de trabalho

( )patente

(

)

professor com autonomia para gestão da pesquisa

( )investigação fundamental

(

)

currículo especialista

( )autonomia na gerência de dados

(

)

desinteresse (pesquisa sem influência do mercado)

( ) empreendedorismo

(

)

nenhuma das alternativas acima

( ) Outros _____________________

9

( )burocracia
( )transparência nos convênios de pesquisa

Você considera a UENF uma Universidade Empreendedora?
Sim
Não
Não sei

10 Em sua opinião, o que é inovação?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Qual a sua percepção, expectativas e observações quanto à implantação no Parque Tecnológico Norte
Fluminense?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

