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Sempre que se tornam maiores as apreensões diante dos vários momentos de 
aumento dos embates políticos por que vem passando o Brasil, repete-se uma 
afirmação destinada, ao que parece, a tranqüilizar as pessoas: “Nossas institui-
ções democráticas estão consolidadas e funcionam bem, mesmo se comparadas 
àquelas dos países mais desenvolvidos”. Certamente, constatar que elas têm se 
mostrado estáveis e bastante aptas para dirimir as disputas e os conflitos de poder 
dentro do marco constitucional é tranqüilizador, demandando, apenas, alguns 
reparos aqui e ali em seus instrumentos. 

Contudo, não é assim tão tranqüilizador verificar que nem sempre tem corres-
pondido a isso uma equivalente capacidade para aperfeiçoar outros espaços insti-
tucionais, e produzir políticas públicas efetivas. Dito de outro modo: capacidade 
para assegurar condições apropriadas que proporcionem sustentabilidade à di-
nâmica econômica em  médio e longo prazo, e auxiliem os aparatos de governo 
a bem desempenharem suas funções na promoção do desenvolvimento. Afinal, 
neste início de século tem-se como perfeitamente estabelecido que devem preva-
lecer, sempre, o estado de direito e a regularidade do contraditório político e da 
alternância no poder. Entretanto, igualmente se exigem a construção e o aperfei-
çoamento de instituições aptas a alavancar o desenvolvimento. 

Sabe-se, de uma parte, que, em consonância com a iníqua distribuição social das 
rendas e de patrimônios, o Brasil também é portador de padrões bastante assi-
métricos de participação política qualificada. Soma-se a isso um certo grau de im-
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permeabilidade dos centros decisórios governamentais à consideração de vários 
setores sociais interessados e envolvidos nas disputas pela produção de políticas 
públicas, bem como à incidência de controles sociais sobre essa produção e seus 
processos de implementação. Por conseguinte, reduzem-se as margens de pos-
sibilidades, inscritas nos prospectos democráticos, de que essas políticas estejam 
sujeitas ao crivo de processos mais competitivos e eficientes de escolha.

De outra parte, sabe-se que a persistência dessas limitações constrange a acumu-
lação de importantes itens de capital social, entre os quais aquele de os cidadãos, 
grupos sociais e organizações civis se capacitarem cada vez mais para participar 
do jogo institucional e dos processos de escolha, do desenho e da avaliação das 
ações públicas; e, em contrapartida, ampliar a capacidade de governança pelo 
incremento das aprendizagens políticas e técnico-administrativas de agências e de 
organizações governamentais, imprescindíveis, por sua vez, para propiciar  maior 
efetividade ao desempenho das funções de Estado.

Em face desse contexto, e experimentando o emprego de algumas bases teóricas 
e metodológicas mais recentes1, o propósito deste capítulo é verificar como tais 
limitações têm incidido sobre certas políticas específicas, e indicar caminhos para 
a abordagem de casos mais amplos. O caso específico aqui mencionado é o do 
encaminhamento de políticas de desenvolvimento de instituições universitárias 
requeridas para a constituição de um sistema nacional de inovações; o qual é 
condição sine qua non para incrementar a capacidade tecnológica e inovadora do 
sistema de produção e, assim, fortalecer sua competitividade. O caso mais geral 
seria o da condução de políticas públicas efetivas em meio a processos mais vigo-
rosos e persistentes de ajuste fiscal. 

Isso por haver queixas generalizadas, e reiteradas, de que o crescimento sus-
tentado não tem podido avançar em decorrência da evidente precariedade de 
vários campos de ação pública – como, por exemplo, saúde, educação, segurança, 
qualidade ambiental, sistemas logísticos e de provisão energética –, em razão de 
efeito, ou de falhas, nos dispositivos de financiamento públicos, ou mesmo da 
contenção dos gastos públicos exigida pelo ajuste fiscal.

Não obstante, a experiência de vários países desenvolvidos mostra que – mal-
grado seus enérgicos esforços de ajuste fiscal com severa redução de gastos pú-
blicos, para além das privatizações e de novos marcos regulatórios – suas polí-
ticas de infra-estrutura e de proteção social não sofreram revezes maiores. Isso 
por terem sido implementadas, ao mesmo tempo, iniciativas importantes para a  
obtenção de ganhos de eficiência na gestão pública, bem como, e em especial, 
para o aperfeiçoamento das instituições e dos processos de formulação e de ava-
liação de políticas e de programas governamentais. 

1 Müller (2000, p. 189-208);  e também Faria (2003, p. 21-29).
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Vale dizer que, em um bom número desses casos, não se tratou tanto de reduzir 
as funções do Estado, e tampouco do comprometimento de seus recursos. Mais 
do que isso, tratou-se de revisar como o Estado faz aquilo que tem de fazer, e de 
que modo as instituições devem ser aperfeiçoadas para produzir políticas mais 
bem desenhadas e implementadas, além de socialmente controladas. Noutros 
termos, e em linha com o que aponta Stiglitz (1998, p. 23) numa apreciação da 
crise do Leste da Ásia: 

(...) é característico de uma democracia madura valorizar e compreender a im-
portância do debate e da discussão, não apenas antes de tomar decisões, mas em 
seguida. O intento de discutir não é corroer a decisão recém tomada, mas assentar 
as bases para as próximas; e  em toda sociedade que evolve, haverá sempre uma 
“próxima”. Pois os problemas que ela encara são sempre complexos e quanto 
mais abertas sejam as discussões, maiores serão as possibilidades de que melhores 
decisões consensuais sejam alcançadas, nas quais se incorporam as preferências 
de mais cidadãos e em relação às quais haverá mais profundo comprometimento 
dos participantes.

2  DELINEANDO O PROBLEMA

Nestes últimos anos vêm se acumulando, por meio das pesquisas do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e de outros centros brasileiros, evidên-
cias mais numerosas e diversificadas sobre os fatores que estimulam, ou limitam, 
o crescimento, a competitividade e as possibilidades de inserção mundial dos 
aparatos produtivos brasileiros – especialmente quando comparamos suas ca-
racterísticas e dinâmica às de outros países do continente, e àquelas de países 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Como esperado, esses avanços vêm mostrando em que aspectos mais cruciais é 
preciso promover iniciativas empresariais e/ou políticas públicas para incremen-
tar – e melhor disseminar – a capacitação tecnológica e o desempenho inovador 
das empresas que operam em nosso País.

E, sem qualquer dúvida, um desses focos de atenção se volta para o domínio, a 
produção e a distribuição de informações e de conhecimentos – seja mediante os 
aparatos de ciência e tecnologia (C&T) e de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
seja por meio da formação de agentes de inovação e de pessoas qualificadas para 
operar, com eficiência, as atividades produtivas e de serviços (e a gestão pública, 
é claro) –, ou, ainda, a melhor qualidade dos cidadãos e dos consumidores. 

Todavia, há ainda pouca disseminação, especialmente entre atores políticos rele-
vantes, ou, mais amplamente, entre os vários públicos, de noções mais precisas 
sobre os complexos fenômenos e processos involucrados nesses termos e ex-
pressões – conhecimentos, informações, capacitação científica e tecnológica ou 
desempenho inovador –, cuja significação é aparentemente simples.  
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Desde logo, muita gente imagina que bastaria o governo investir mais em pes-
quisas científicas; em universidades para formar pesquisadores, profissionais téc-
nicos e executivos; em educação técnica, enfim, para melhorar a qualidade dos 
trabalhadores, e, com isso, colocar em prática o que a mídia propala todos os dias, 
isto é: a necessidade de melhoria da qualidade da educação. 

De um modo muito genérico, seria mesmo tudo isso. Entretanto, nada disso é 
tão simples, nem leva a resultados significativos num prazo curto tanto quanto 
se imagina. Mesmo na Europa, onde a educação vai melhor do que entre nós,  
experimentados dirigentes universitários reconhecem algo já bem conhecido e 
provado, ou seja: “que investimentos em educação e em pesquisa sempre produ-
zem retornos sociais e econômicos.” No entanto, tem sido também comprovado 
que 

(...) a magnitude destes retornos depende não apenas do porte dos investimentos, 
mas também de condições ambientais que permitam explorar os resultantes co-
nhecimentos e qualificações; ou seja, não tanto da qualidade e diversidade da sua 
oferta, mas ainda mais fortemente da potência de sua demanda2. 

Aqui, ao contrário, só mais recentemente vem sendo mais empregada a expres-
são – embora ainda pouco compreendida – “sistema nacional de inovações”. 
Do mesmo modo, o termo “universidade”, ou, mais precisamente, a expressão 
“universidade de pesquisa” (research university), só denota seu valor semântico ori-
ginário entre especialistas. Para o público em geral, escolas superiores, universi-
dade e agrupamento de faculdades terminam por parecer uma única e mesma 
coisa: estabelecimentos educacionais para aquisição de conhecimentos técnico-
profissionais e/ou diplomas.

Uma das acepções formais mais conhecidas é aquela segundo a qual 

(...) sistemas de inovações são constituídos por organizações que, por meio de 
seus recursos e atividades, exercem um impacto sobre a rapidez e o direcionamen-
to de processos inovativos e, em especial, pelos relacionamentos estabelecidos 
entre tais organizações. 

Além disso, esses

(...) sistemas podem ser caracterizados por sua especialização, por suas configura-
ções institucionais, assim como por suas conexões com o resto do mundo. E são 
sistemas abertos que podem dispor de certo grau de autonomia em seu desenvol-
vimento, operação e especialização3. 

2 league of European Research universities – leru (2006, p. 5).
3 cf. lundvall  (2002,  p. 12).
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Noutros termos: trata-se de um conjunto social e economicamente articulado de 
instituições, de normas e de modos de relacionamento entre empresas, e entre 
essas e entes de governo e variados tipos de organizações dedicadas à educação, 
à produção e à disseminação de conhecimentos, de informações e de tecnolo-
gias de informação e comunicação. É esse conjunto que permeia o dia a dia das 
cadeias produtivas, das empresas e unidades produtivas, e facilita a tomada de 
decisão, notadamente sobre as dimensões tecnológicas relativas a que, quanto 
e como produzir. Ademais, ele inclui, entre esses vários elementos, o que até há 
pouco tempo conhecíamos como objeto dos planos nacionais de desenvolvi-
mento científico e tecnológico, de pós-graduação e de desenvolvimento da edu-
cação superior. 

Esse sistema tem alguns “núcleos fortes”, principalmente nos aparatos de produ-
ção, nos quais se desenvolvem atividades de P&D para incrementar a eficiência 
dos processos, melhorar ou inovar produtos; além de outros núcleos no âmbito 
dos sistemas educacionais e de pesquisa científico-tecnológica: um deles num 
agrupamento de instituições de educação superior anteriormente designadas 
como universidades de pesquisa, às quais se associam, no caso brasileiro, variadas 
instituições altamente especializadas de pesquisa, que também se dedicam à for-
mação de pesquisadores e de técnicos4.  

É claro que não ficam excluídos disso outros agrupamentos de universidades 
com perfil algo diverso, assim como outras instituições similares também dedica-
das à formação de profissionais, até mesmo em programas mais complexos. En-
tretanto, vale distinguir o primeiro segmento pelo fato de ser sobretudo ali que, 
efetivamente, articulam-se, de modo mais vigoroso e sistêmico, a educação supe-
rior (incluídas aí a graduação e a pós-graduação), a produção de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, e a provisão de variadas modalidades de translado, de 
disseminação de conhecimentos e de habilitações para a sociedade (extensão).

Contudo, é pouco difundido o fato de, historicamente, ser relativamente recen-
te a instauração dessas universidades de pesquisa em nosso País. Na verdade, 
desde o início do século XIX, até a década de 1930 do século seguinte, tivemos 
a criação e a expansão apenas de instituições de educação superior dedicadas, 
precipuamente, à formação profissional (em especial nos casos da engenharia, da 
medicina e do direito) e ao preparo de agentes políticos e administrativos, e, de 
um modo mais amplo, das elites intelectuais5.  

4 Vale lembrar aqui algumas  das mais conhecidas: o Instituto tecnológico de aeronáutica, que nasceu com o centro 
técnico aeroespacial (cta), em 1948-1950; além do Instituto de Matemática pura e aplicada (Impa); do centro de 
pesquisas Renato archer (cenpra), do Instituto Nacional de pesquisas Espaciais (Inpe); da Fundação oswaldo cruz 
(Fiocruz), ou dos vários institutos de São paulo, como, por exemplo, o Instituto de tecnologia de alimentos.
5 É certo que, no interior de algumas delas, especialmente nos anos 1920 e 1930, vicejaram atividades de pesquisa 
e de formação de cientistas; porém, com enormes dificuldades e um tanto à margem de suas normas e rotinas. cf. 
Schwartzman  (2001).
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Datam do período de 1934 a 1935 os primeiros intentos de criação de institui-
ções brasileiras configuradas como as universidades alemãs e norte-americanas 
que já vinham dos anos 1800: a Universidade de São Paulo e a Universidade do 
Distrito Federal. É do fim dos anos 1950, e início da década de 1960, a retomada 
desses intentos, com o projeto original de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, que 
visava à criação da Universidade de Brasília, bem como a um amplo movimento 
de estudantes com seus Seminários de Reforma Universitária. 

Somente com a Reforma de 1968, e com amplos programas governamentais nos 
anos 1970 e 1980, várias instituições já existentes (e umas tantas criadas sob o 
novo regime legal) foram integrando, em graus diversos, as funções de ensino e 
de pesquisa; especialmente com a institucionalização da formação de mestres e 
de doutores, apoiada pelos três primeiros planos nacionais de pós-graduação, e 
sua articulação com programas de pesquisas científicas e tecnológicas estimula-
das pelos planos básicos de desenvolvimento científico e tecnológico. 

A partir daí, assistiu-se também à notável expansão da oferta de ensino superior, 
a qual fez que o contingente de estudantes, então de cerca de 250 mil no fim dos 
anos 1960, passasse para os atuais 4,5 milhões. Com isso, o corpo docente au-
menta e se transforma de uns poucos milhares de professores, com quase exclusi-
va dedicação em tempo parcial6, para um efetivo de cerca de 306 mil – dos quais, 
mais de um terço dedicado, em tempo integral, a uma carreira docente estabele-
cida7 – incluído nesse total 177 mil docentes com mestrado ou doutorado8. 

Ocorre, porém, que essa multiplicação de instituições de ensino superior (IES) se 
fez – por razões várias de ordem política – com uma fraca distinção de funções e 
de classes de atividades educativas que nelas se desenvolviam de fato. De início, a 
legislação estabelecia que haveria universidades e escolas isoladas, ou faculdades; 
e as primeiras constituiriam o “modelo básico” que integraria ensino, pesquisa e 
extensão. Como esse modelo se colocava como determinante para as instituições 
públicas federais, e era também o adotado pelas instituições do chamado sistema 
paulista9,  a indistinção não trouxe conseqüências consideráveis, até momentos 
mais recentes quando se tornou um modo de iludir os candidatos ao ensino 
universitário. 

No entanto, a expansão dessa oferta pública foi se mostrando insuficiente para 
atender o porte de demanda que se acumulou nos anos 1980; e estabelecimentos, 
às centenas, foram criados, e, em seguida, agrupados por “entidades mantenedo-

6 Na realidade, a maioria absoluta de profissionais que se dedicavam também à docência.
7 Em universidades públicas, essa proporção alcança 77%, em 2005; e, do total de docentes dessas instituições, 71% 
possui mestrado ou doutorado
8 Informações mais específicas sobre esse processo foram incluídas em De Negri, De Negri e coelho (2006,  
capítulo 14).
9 Integram-no a universidade de São paulo e a universidade de campinas, bem como a universidade Estadual paulista 
(unesp) criada, em 1976, pela incorporação dos Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de São paulo, 
sediados em várias cidades do interior paulista.
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ras”, num processo de rápida oligopolização. 

Esse processo resultou em pressões que se traduziram em ajustes na legislação, 
de modo que possibilitassem essa aglomeração de faculdades, ou de escolas su-
periores, em unidades autorizadas a adotar a denominação de universidade. Mais 
adiante, algumas das condições para isso foram também negligenciadas, ou abo-
lidas, e situações jurídicas antes consagradas tornaram-se “direito adquirido”. De 
tal modo que, mesmo sem exercer funções articuladas de ensino (graduação mais 
pós-graduação stricto sensu) e de pesquisa, tais organizações continuaram portan-
do a denominação formal de universidade. Outras classes de instituições pu-
deram adotar a denominação de centros universitários, suprimindo-se, também 
nesse caso, a exigibilidade de condições do “modelo de 1968”. Por fim, mesmo 
instituições públicas aderiram a essa prática, e, até recentemente, foram criadas 
IES públicas com tal signo, na expectativa de que, em algum momento, venham 
a corresponder estruturalmente a ele.

Assim, vigora hoje um cenário em que, aparentemente, “todos os gatos são par-
dos”. Na realidade, as empresas que demandam profissionais formados com 
maior rigor e qualidade precisam de pesquisadores para as suas atividades de 
P&D e de gestão tecnológica, ou então aquelas que, de algum modo, exigem me-
lhor qualificação e perfis de conduta técnico-profissional, passaram a contar ou 
com a ajuda de serviços especializados de recursos humanos, ou com mecanis-
mos próprios, mais sofisticados, de seleção e de recrutamento – dispondo, aliás, 
de informações mais precisas sobre a oferta de formações. 

Mesmo no serviço público a exigência de concursos para o ingresso em carrei-
ras de nível superior incluiu mecanismos que terminam por permitir distinções 
de qualidade dos candidatos provenientes de escolas nominalmente parecidas. 
Entretanto, para outros segmentos, e para os diferentes públicos que demandam 
ensino superior, a indistinção legal e a opacidade adicionada pelas estratégias de 
marketing das IES privadas podem gerar equívocos e riscos quanto ao resultado 
dos seus investimentos em aquisição de ensino superior.

Há, contudo, uma outra dimensão do sistema em que a indistinção, bem como 
a correspondente falta de identificação das diferentes classes de instituições no 
imaginário social e no jogo político em que ele interfere, vêm gerando problemas: 
a do encaminhamento de políticas públicas específicas para dinamizar e conferir 
maior efetividade à inserção das universidades de pesquisa – e mesmo de outras 
IES com melhores padrões de formação de recursos humanos – tanto no sis-
tema nacional de inovações como na constituição de alianças estratégicas entre 
esses entes e empresas que precisam de capacitação tecnológica e de inovação 
para engendrar aquilo que os europeus mencionaram em relação à “potência da 
demanda”10.  

10 league of European Research universities – leru (2006, p. 5).



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

510

E isso leva a uma outra consideração: dado o enquadramento jurídico-adminis-
trativo das universidades de pesquisa nos moldes gerais das IES em geral, passa 
a haver uma dificuldade crescente para o desenho e a implementação de políticas 
específicas que propiciem interconexões das unidades de formação e de pesqui-
sa, situadas nessas universidades (e também nos demais institutos de pesquisa 
antes citados), com os demais elos de redes que precisam ser desenvolvidos no 
sistema nacional de inovações11.  Isso porque, tanto quanto precisa ser gerada 
maior capacidade de aprendizagem nas empresas faz-se necessário um apuro 
no desenvolvimento de configurações institucionais que propiciam maior fluidez 
nas transações de conhecimento nas, e entre as, unidades do sistema produtivo. 
Como advertia, já há tempos, Shulin Gu, um analista dos sistemas de inovação:  

... [enquanto] as estruturas de determinados ramos industriais podem oferecer 
oportunidades específicas para fortalecer aprendizagens interativas mais dinâmi-
cas na economia, as configurações institucionais (institutional setup) provêm os 
fóruns em que as aprendizagens transcorrem, e podem determinar o quão efica-
zes elas serão na prática. Devido a que as aprendizagens se incorporam no fazer, 
no usar e nas interações dentro dos e entre os agentes econômicos, elas precisam 
se tornar imersas nas rotinas operacionais. E justamente são as configurações 
institucionais que favorecem o estabelecimento dessas rotinas [e formatos] ope-
racionais e organizacionais, que, por sua vez, estabelecem os incentivos para as 
aprendizagens, orientam o fluxo e fornecimento de informações tanto para o 
fazer como para o aprender e vivificam o lócus onde as aprendizagens são acu-
muladas (Gu, 1996, p. 12)  

Isso implica arranjos institucionais para estabelecer tanto as formas de organi-
zação necessárias à mediação das relações entre produtores de conhecimentos e 
de informações (em especial universidades com seus peculiares ethos) e empresas 
(que experimentam óticas e linguagens diversas), como normas, regras e proce-
dimentos que viabilizem as transações cognitivas e a identificação, bem como a  
negociação, dos projetos de formação de recursos humanos que permeiam tais 
processos de aprendizagens12.   

Por seu turno, esses arranjos exigem atribuir competências jurídicas e adminis-
trativas às universidades de pesquisa, para que elas possam atuar com eficiência, 
agilidade e flexibilidades nessas transações; o que não deve, e nem pode, implicar 
a transformação delas em entidades mercantis ou de negócios, como por vezes 
alguns propõem e outros fortemente a isso se opõem.

 

11 Reiterando o que já se experimentou no passado, programas de estímulo a parcerias de p&D, ou de formação de 
pessoal, entre universidades públicas (notadamente as federais) e empresas sofrem empecilhos burocráticos variados, 
os quais acabam por reduzir a eficiência delas, e contribuem tanto quanto os contingenciamentos para reduzir o ritmo 
de execução dos seus cronogramas financeiros.
12 também lundvall (2002, p. 12 e 13)  destaca a importância de tais organizações e processos de mediação entre 
universidades e empresas, ilustrada, em seus argumentos, com as experiências da Dinamarca.
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No entanto, para fazer face a tais mudanças em seu ambiente, faz-se necessário 
que, em nosso País, as universidades de pesquisa possam superar as fragilidades 
que se vêm acumulando nos últimos 20 anos, tanto como seqüelas dos não ajus-
tamentos no marco institucional e legal em que estão inseridas – não adequada-
mente equacionados nas propostas e nas contrapropostas de reforma universi-
tária ora em debate – como, de modo mais direto, dos efeitos diretos e indiretos 
das formas de financiamento a que estão sujeitas e, em especial, da maneira como 
vêm sofrendo, em geral, os efeitos das contenções de gastos com as IES fede-
rais.

Um dos obstáculos principais à ocorrência disso está justamente nas “falhas” 
observadas na constituição e no encaminhamento dos processos de formação e 
de formulação das políticas públicas de ensino superior. Para entender como se 
constituem e operam essas “falhas”, procurar-se-á, na seção subseqüente, iden-
tificar essas universidades de pesquisa, aqui tomadas como “objeto” de políticas 
que possam vir a ser encetadas para o desenvolvimento do sistema nacional de 
inovações. Além disso, procurar-se-á observar como se caracterizam e tendem a 
se comportar, nesses cenários de políticas públicas, alguns atores relevantes que 
atuam como portadores dos interesses de diferentes segmentos do sistema de 
educação superior brasileiro.

3  O CENÁRIO BRASILEIRO E SEUS PROTAGONISTAS

Os dados mais recentes, relativos ao Censo do Ensino Superior de 2005, mostram 
haver pouco mais de 2 mil instituições de educação superior no País. Como se 
mencionou antes, elas adotam algumas designações legais cujo sentido funcional 
foi sendo um tanto violado ao longo do tempo. Em princípio, as universidades 
seriam instituições modelares, destinadas a integrar ensino, pesquisa e extensão, o 
que fariam em especial por meio da implantação de programas de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado, e, desde há pouco, mestrados profissionais). 
Para isso, em particular, elas desfrutariam de autonomia, inclusive para a concep-
ção, a criação e o dimensionamento de seus cursos. 

Tanto no que podem como naquilo que não podem em relação à sua oferta de 
ensino, os centros universitários pouco se distinguem, na prática, das universi-
dades. Há uma interpretação de que estariam dispensados da obrigatoriedade 
de oferecer pós-graduação stricto sensu, bem como de promover a pesquisa; mas, 
em contrapartida, dedicar-se-iam a oferecer amplo leque de pós-graduação lato 
sensu. Como dito em documento constante no portal do próprio Ministério da 
Educação (MEC): 
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O fato é que, ainda com o Decreto 3.860, assim como nas leis e decretos ante-
riores, as conceitualizações para instituições de ensino superior, sobretudo dos 
centros universitários, faculdades isoladas e faculdades integradas, continuam im-
precisas, dando margem a dúvidas freqüentes13.    

Essas duas outras categorias (faculdades isoladas e faculdades integradas) são 
também praticamente iguais aos centros universitários: dedicam-se apenas à 
oferta de cursos de graduação. As primeiras podem oferecer certa diversidade  
curricular, enquanto as outras teriam sua oferta concentrada em apenas uma área 
de conhecimento (o que acaba também por propiciar certa diversidade de habi-
litações profissionais).

Há alguns anos, antigas escolas técnicas federais – parte delas com muito boa 
experiência em formação tecnológica – passaram a poder oferecer cursos de 
graduação em nível superior, e foram designadas de Centros Federais de Edu-
cação Tecnológica (Cefets). Os resultados favoráveis de alguns desses centros 
levaram-nos a experimentar e a desenvolver, também com sucesso, programas 
de pós-graduação stricto sensu. Em 2006, o Cefet do Paraná foi o primeiro a ter re-
conhecida a validade de sua experiência, e, por isso, recebeu o status (novo nesse 
cenário) de universidade tecnológica federal14.  

 3.1  As Dimensões do Sistema

Assim, no ano de 2006, daquelas 2 mil IES inicialmente referidas 178 são  
consideradas universidades; 119 centros universitários; e, a maioria delas, ou seja, 
quase 1.800 faculdades, escolas superiores pluri ou unicurriculares. Completam 
esse quadro duas centenas de unidades de educação tecnológica: as 47 federais 
(Cefets), que têm longa tradição, assim como aquelas do chamado “sistema Paula 
Souza”, de São Paulo, que pertencem ao conjunto das 47 unidades mantidas por 
governos estaduais. Além dessas, há outras 142, no setor privado, com variadas 
estruturas e condições de qualidade, entre as quais se destacam as do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) que equivalem, em boa parte, às 
escolas federais do ramo. Para quantitativo e tipo de universidades e de IES, ver 
Tabela 1 a seguir.

13 trigueiro (Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/governo_e_gestafinal_michelangelogiotto.
pdf>. acesso em: várias datas de 2007).
14 Deve ser rememorado que essa modalidade de instituição havia sido idealizada, nos anos 1970, como parte da 
política de implantação da Reforma universitária de 1968, o que deu lugar a um programa de formação de tecnólogos. 
contudo, sofreu fortes críticas, à época, e não teve continuidade. Mas algumas instituições, como essa, ou seja, a 
universidade tecnológica Federal do paraná (utFpR), empenharam - se no projeto e o implementaram quando o tempo 
e o ambiente mudaram.
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Fonte: Inep (2007).

TABELA 1 
Brasil – Educação superior – número de instituições e respectivo alunado, 
por classe de instituição, segundo a entidade mantenedora – 2006 

Nº de instituições

Alunado (Milhares)

Alunado (percentuais)

Entidades
mantenedoras

Total

Pública

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Particular

Comunitária

Total

Pública

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Particular

Comunitária

Total

Pública

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Particular

Comunitária

Total

2.270

245

104

82

59

1.693

412

110

4.676,6,8

1.209,3

589,8

481,8

137,7

3.467,3

1.924,2

1.543,2

100,0

25,9

12,6

10,3

2,9

74,1

41,1

33,0

Universidades

178

90

52

33

5

86

25

61

2.510,4

1.053,3

556,2

436,7

60,4

1.457,1

437,2

1.020,0

100,0

42,0

22,2

17,4

2,4

58,0

17,4

40,6

Centros
universitários

119

3

–

–

–

–

–

–

–

–

3

111

62

49

727,9

16,5

16,5

711,4

405,8

305,6

100,0

2,3

2,3

97,7

55,7

42,0

Faculdades

1.765

86

5

30

51

1.360

319

0

1.340,2

91,6

2,2

28,5

60,8

1.248,6

1.031,6

217,0

1.340,2

91,6

2,2

28,5

60,8

93,2

77,0

16,2

Unidades de
educação

tecnológica

208

66

47

19

–

136

142

6

0

98,1

47,9

31,4

16,6

50,2

49,6

0,6

98,1

47,9

31,4

16,6

51,2

50,5

0,6

O alunado de graduação está distribuído muito desigualmente, tanto entre os ti-
pos de instituições como entre as áreas pública e privada, o que implica elevado 
grau de heterogeneidade de acesso, de desempenho e de resultados. Universida-
des públicas abrigam cerca de 1,1 milhão de alunos, repartidos, majoritariamente, 
entre as federais e as estaduais. A área privada acolhe quase 4/5 do total de estu-
dantes de graduação, ou quase 3,5 milhões deles. Entretanto, menos da metade 
desse contingente situa-se em universidades; segmento esse em que predominam 
as confessionais, especialmente as católicas.   



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

514

3.2  Identificação de Missões e de Funções

Entretanto, essas repartições nominais revelam apenas parte do significado dessa 
oferta quando se pensa em qualidade dos processos de ensino; relações com a 
produção e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; provisão de 
recursos humanos de alto nível e, assim, das fontes de suprimento de agentes 
de inovação. E não se trata de abordar tais aspectos pela via dos rankings. Hoje, 
mesmo as tentativas de prepará-los com bases conceituais e informacionais mais 
sólidas vêm sendo divulgadas com mais reservas e cuidados. Algumas das fontes 
americanas, por exemplo, estão se propondo a oferecer hierarquizações mais de-
limitadas e taylor made; e isso  mais para oferecer informações de apoio a deman-
das familiares ou individuais, ou a estudantes estrangeiros, do que para apontar 
“ordens de excelência”. 

Uma visão alternativa é oferecida por um estudo do professor João Steiner, do 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), que con-
tou com a colaboração de pesquisadores com reconhecido conhecimento e lar-
ga experiência de estudos sobre o ensino superior brasileiro; conforme se pode 
constatar em suas próprias palavras: 

Inspirados no sistema do Carnegie, propomos aqui uma classificação tridimen-
sional para as instituições de ensino superior no Brasil, com o intuito acadêmico 
de melhor compreender a diversidade institucional e a complexidade desse uni-
verso ... [e ajunta] ... É importante mencionar que o sistema do Carnegie não 
fornece nenhum tipo de ranking (por tamanho ou qualidade). Trata-se apenas de 
enquadramento de cada instituição em uma categoria previamente definida. Con-
trariando esta orientação, no presente ensaio iremos também associar caracterís-
ticas de quantidade (egressos) e, para as instituições que mantêm pós-graduação, 
qualidade (média da avaliação da Capes). Chamamos atenção, no entanto, para o 
fato de que se trata de um ensaio de natureza estritamente acadêmica e de caráter 
experimental15. 

Resumindo: mais do que outras em circulação, a classificação dada pelo professor 
Steiner ajuda-nos a fazer uma aproximação para identificar, concreta e especifi-
camente, aquilo que antes denominamos “universidades de pesquisa”. Aproxi-
mação pelo fato de o elemento distintivo dos agrupamentos ser justamente o de 
instituições que, mais destacadamente, formam doutores em um número signi-
ficativo de áreas de conhecimento, ou em campos distintos de uma mesma área 
(especialização), além de se dedicarem sistematicamente à pesquisa. Novamente 
nas palavras do professor: 

“Assim como no caso do Carnegie, insistimos em que a classificação das institui-
ções não deva estar associada à idéia de uma hierarquia institucional, mas sim à 
intenção de agrupar instituições com missão assemelhada.” 

15 Steiner (2005, p. 22).
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Steiner adota três dimensões básicas para proceder à identificação dos compo-
nentes dos grupos, a saber: (i) o nível de formação máxima proporcionado pela 
IES (doutorado, mestrado e graduação); (ii) a diversidade e o tamanho do contin-
gente de concluintes em cada nível; e (iii) a natureza administrativa/financeira da 
IES (pública, confessional/comunitária e empresarial).

Verificando os dados proporcionados pelas estatísticas e cadastros do Ministério 
da Educação (no caso, para 2003), Steiner configura as seguintes categorias, ou 
classes, de IES, que, por nossa conta, reagrupamos nos Quadros 1, 2, e 3, os 
quais intitulamos de estratos 1, 2 e 3, com suas quatro respectivas subclasses.

 QUADRO 1 
Estrato 1:  universidades de pesquisa e doutorado – oferecem, 
tipicamente, uma ampla gama de programas de bacharelado, e estão 
comprometidas com o ensino de pós-graduação até o doutorado

1.1 Universidades de Pesquisa e Doutorado Diversificadas (DrDiv) – que oferecem, 
pelo menos, 25 programas de doutorado em, no mínimo, 6 grandes áreas do 
conhecimento, e formaram ao menos 150 doutores/ano no período considerado. 

1.2 Universidades de Pesquisa e Doutorado Intermediárias (DrInt) – que oferecem, 
pelo menos, 10 programas de doutorado em, no mínimo,  2 grandes áreas do 
conhecimento, e formaram ao menos 50 doutores/ano no período considerado. 

1.3 Universidades de Pesquisa e Doutorado Restritas (DrRes) – que formaram, pelo 
menos, 10 doutores/ano em, no mínimo,  3 programas, ou formaram pelo menos 
20 doutores/ano no total.

1.4 Instituições de Pesquisa e de Doutorado Especializadas (DrEsp) – as quais 
oferecem programas de doutorado, mas concedem diplomas de graduação em 
uma única área do conhecimento, ou não ofertam graduação e formaram, pelo 
menos, 20 doutores/ano no período considerado.

Subclasse Categoria de IES

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos em Steiner (2005).

QUADRO 2 
Estrato 2: universidades de mestrado – oferecem, tipicamente, uma 
ampla gama de programas de bacharelado, e estão comprometidas com 
o ensino de pós-graduação até o mestrado

2.1 Universidades de Mestrado Diversificadas (MsDiv) – que oferecem, pelo menos, 5 
programas de mestrado, e formaram no mínimo 75 mestres/ano no período considerado. 

2.2 Universidades de Mestrado Intermediárias (MsInt) – que oferecem, pelo menos, 3 
programas de mestrado, e formaram no mínimo 40 mestres/ano no período considerado.

2.3 Universidades de Mestrado Restritas (MsRes) – que formaram pelo menos 20 
mestres/ano no período considerado.

2.4 Instituições Especializadas (MsEsp) – que oferecem programas de mestrado, mas 
concedem  diplomas em um único campo do conhecimento, as quais formaram pelo 
menos 20 mestres/ano no período considerado.

Subclasse Categoria de IES

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos em Steiner (2005).
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QUADRO 3 
Estrato 3: instituições de graduação – oferecem ensino de graduação

3.1 Instituições de Graduação Diversificadas (GrDiv) – aquelas com mais de mil 
concluintes por ano, em pelo menos 20 cursos.

3.2 Instituições de Graduação Intermediárias (GrInt) – aquelas  com um número anual 
mínimo de 500 concluintes em pelo menos 10 cursos.

3.3 Instituições de Graduação Restritas (GrRes) – aquelas  com menos de 500 
concluintes por ano.

3.4 Instituições de Graduação Especializadas (GrEsp) – aquelas  que oferecem 
diploma em um único campo do conhecimento: Tecnológicas; Licenciatura 
(formação de professores);  Profissionais Liberais; e Belas Artes.

Subclasse Categoria de IES

Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados obtidos em Steiner (2005).

Com os dados que obteve (ver Tabela 2), o professor  Steiner chegou aos seguin-
tes contingentes de instituições, em cada estrato, nos quais distingue a participa-
ção das IES públicas, daquela das IES de caráter comunitário, confessional ou 
filantrópico (CCF), bem como daquela das IES particulares (ou empresariais):

Fonte: Steiner (2005).

TABELA 2
Distribuição das IES, por estratos – 2003 

Estratos 
Áreas de vinculação 

Pública CCF Particular 
 1 

  

 2 

 3 

  

Dr Div 9 0 0 

Dr Int 8 3 0 

Dr Res 14 4 0 

Dr Esp 5 2 0 

 
Ms Div 8 7 0 

Ms Int 6 8 5 

Ms Res 7 9 5 

Ms Esp 11 3 5 

Gr Div  9  9  13 

Gr Int 11 29 31 

Gr Res+Esp 110 247 1.075 

Todas 198 321 1.134 

Levando-se um pouco além a distinção, já para adiante do que argumenta o tra-
balho original do professor Steiner, imputar-se-iam três funções como core fun-
cional das IES. Com isso, talvez seja possível associar as IES do primeiro estrato 
ao que denominamos antes de “universidades de pesquisa”; as do estrato 2, con-
quanto desenvolvam projetos de pesquisa em algumas de suas unidades, seriam 
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mais bem caracterizadas como instituições de “formação profissional avançada”; 
e as do terceiro estrato constituiriam algo como “formação profissional básica ou 
terciária” (mais ou menos como se faz na Europa)16.  

A composição de IES obtida por meio dos critérios de tipificação do professor 
Steiner, e sua analogia com outras modelagens teóricas, tanto podem ser tomadas 
como um ponto de partida para pesquisas sobre suas características específicas, 
sobre sua acessibilidade, ou matching, a determinados tipos de demanda social, 
e sobre seus padrões de desempenho ou eficiência; como podem servir, heu-
risticamente, para observar-se a trajetória passada do sistema, tomando-se esse 
quadro como expressão do estágio de diferenciação a que ele chegou, ou seja 
como outcome das políticas com que foram conduzidos os processos de expansão 
e de diferenciação da oferta de educação superior ao longo das décadas de 1980 
e de 1990. 

Com efeito, isso levaria a identificar como se fosse um êxito considerável o que 
poderia parecer um retumbante fracasso das políticas de aggiornamento da edu-
cação superior por meio de fortes investimentos e de incentivos, para levar as 
instituições federais de ensino superior dos anos 1960 – em sua quase totalidade, 
aglomerados de escolas meramente profissionais – a converterem-se ao modelo 
de “instituição de integração de ensino–pesquisa–extensão”, na linguagem da 
Reforma Universitária de 1968. Uma vez que, desse conjunto, nada menos que 24 
IES federais (a que se somam mais 4 institutos de pesquisa federais), colocam-se 
no estrato 1, entre as 36 universidades de pesquisa até aqui constituídas. Deve 
ser destacado, ainda, que, das PUCs, três se situam no estrato 1.2 (no qual está 
também a Unisinos), e a PUCCamp no 1.3.

Ademais, das 32 instituições de formação profissional avançada, 19 são federais 
(compreendendo, além das universidades citadas, a UTF-Paraná, da subclasse 
2.2; e o Cefet-MG, da subclasse 2.4); e outras 4 são institutos federais de pesquisa 
que também se dedicam à formação de pós-graduação.

Nada disso terá sido acaso se for lembrado que o governo federal investiu cerca 
de US$ 4 bilhões na construção e na aquisição de equipamento dos campi de suas 
universidades ao longo dos anos 1970 e início da década de 1980, e algo mais,  
como US$ 2 bilhões, nos programas de pós-graduação no País (o que formou um 
efetivo próximo de 170 mil titulados até 2003) e de bolsas no exterior. 

Esforço esse que se soma ao do sistema paulista, no qual as três universidades 
e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), além de 
vários institutos especializados de pesquisa, constituíram uma significativa fonte 
de formação de recursos humanos altamente qualificados, bem como da maior 
parte da produção científica e dos registros de patentes do País. Mencione-se que 

16 aqui há alguma analogia com o que se conceituava entre nós, no início dos anos 1990, como segmentação do 
ensino superior (cf. Rama, 1988).
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apenas as três IES paulistas (USP, Unicamp e Unesp) já concentram 19% dos 
mestres e 39% dos doutores formados anualmente, enquanto o conjunto das IES 
federais forma 34% dos mestres e 24% dos doutores.

É preciso não esquecer, ao mesmo tempo, que pelo menos cinco das IES federais 
existentes em 2003 situavam-se no estrato 3, e mesmo algumas delas, situadas no 
estrato 2, carecem de qualidade em muitos de seus cursos. Aliás, nessa mesma 
situação serão encontradas dezenas de IES estaduais que, de algum modo, de-
pendem de apoio federal para que possam desenvolver-se; quando menos dos 
mecanismos de fomento da pós-graduação para melhorar seu corpo docente.

Em suma: o desempenho das IES federais, e dos demais institutos especializados, 
é importante não apenas diretamente em relação à provisão de pesquisas e de 
formação de recursos humanos de alto nível e formação profissional avançadas, 
como também em associação com o sistema paulista, pelo suporte ao desenvol-
vimento de outros segmentos do sistema de educação superior. Daí serem parte 
vital do problema antes delineado os efeitos e os impactos das políticas públicas 
do governo federal sobre tais instituições.

Quer seja pelos atributos por meio dos quais a mídia projeta a imagem das 
universidades públicas (privilégio das elites, improdutivas ou ociosas em razão 
de greves e de mau emprego de recursos), quer seja pelos discursos, também  
depreciativos, dos próprios atores dessa arena (universidades sucatadas, objeto 
de políticas de privatização, tendência à piora da qualidade), torna-se evidente, 
não obstante, que os indicadores positivos e os prospectos de possibilidade de 
desenvolvimento efetivamente alcançados ou são ignorados, ou são subavaliados; 
e isso tanto pelo público como por autoridades e legisladores.

Além disso, ao se considerar o fato de a qualidade e a efetividade das políti-
cas públicas dependerem, de forma vital, da sinergia e da convergência entre o  
movimento dos atores envolvidos com tais prospectos e o movimento dos de-
mais interessados na superação dos problemas e dos obstáculos, vê-se que o 
cenário vem se projetando em direção oposta. 

3.3  Atores de Políticas Públicas do Sistema

Quando se faz referência aos resultados positivos e aos avanços da Reforma 
Universitária de 1968, bem como das políticas por meio das quais a sua agenda 
foi implementada, torna-se necessário apontar também algumas de suas lacunas, 
em especial aquelas  decorrentes das condições institucionais sob as quais tanto a 
reforma quanto as referidas políticas foram concebidas e conduzidas.

Talvez a mais aguda dessas questões resida em algo aparentemente paradoxal, ou 
seja, no fato de boa parte dos protagonistas dos avanços – notadamente profes-



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

519

sores e alunos; em especial suas organizações de representação – jamais reconhe-
cer a legitimidade da reforma e, por extensão, das políticas que a implementaram. 
Mesmo após o decurso da transição política dos anos 1980, do novo marco insti-
tucional e político emergente da Constituinte de 1988, e do transcurso de novos 
ciclos políticos – aqueles do início dos 1980 –, bem como da alternância de go-
vernos dos inícios do milênio, ainda é freqüente a referência à “reforma imposta 
pelo regime militar”, ou, como figura na própria exposição de motivos que capeia 
o anteprojeto de lei da nova reforma, o mote de que, embora tenha havido, ao 
longo da história republicana, 

(...) sucessivas legislações sobre a matéria, as duas principais reformas (1931 e 
1968) foram elaboradas em “períodos autoritários.” Por isso, se imporia uma nova 
e diferente iniciativa, sendo “possível afirmar que a realização de uma reforma da 
educação superior democrática (sic) representa uma experiência inédita na história 
da República brasileira”17. 

Isso posto, não deveria surpreender o fato de, no imaginário dos atores, e no 
discurso de suas organizações de representação e de mobilização, ter se instalado, 
de algum modo, um sentimento de rejeição de sua próprias origens, além de um 
certo estranhamento quanto à diversificação do sistema. E isso contribui para 
que, malgrado essa enorme expansão e diferenciação, bem como o subseqüente 
fracionamento e dispersão dos interesses envolvidos, seja baixa a capacidade de 
reconhecimento, por parte dos diferentes atores, dos problemas que lhes são 
comuns, assim como das agendas que poderiam ser objeto de convergências e de 
alianças estratégicas.

Embora a concepção e o encaminhamento da Reforma de 1968 tenham sido  
conduzidos, de fato, por um reduzido grupo de dirigentes políticos, de intelec-
tuais e de técnicos, não foi pequeno o esforço para a criação de uma network 
de atores situados nas próprias universidades federais e estaduais, além de em 
vários organismos de governo – como no Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), na Financiadora de Estudos e projetos 
(Finep), nos ministérios relacionados, etc. – e nas comunidades de docentes e de 
pesquisadores. Um dos pontos de apoio foi o estímulo dado à consolidação do 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub)18, além de uma orien-
tação, seguida por muitos anos, de, sempre que possível, encaminhar a elaboração 
de programas e de instrumentos normativos por meio de comissões técnicas 
formadas por professores e líderes oriundos das próprias IES19.    

Ocorre, porém, que justamente o Crub veio a constituir a matriz de algumas das 
principais entidades de mobilização e de representação de atores dessa arena. À 
medida que as instituições foram diferenciando-se, sua identidade de segmento 

17 Brasil (1979,  p. 4).
18 Dias (1989).
19 Brasil (1979).
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se formou e elas assumiram organicidade: desde logo, por sua própria natureza, 
e por situar-se num espaço de interseção entre a esfera pública e a privada, agru-
param-se aquelas que se autodenominaram universidades comunitárias,  hoje ins-
tituídas na Associação Brasileira das Universidades Comunitárias20 (Abruc). Do 
mesmo modo, serão formadas mais tarde a Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e a Associação Brasileira 
dos Reitores de Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), que, no primei-
ro caso, congregou as IES federais, e, no segundo, as estaduais e as municipais.

Serão formados, também, diferentes agrupamentos de instituições privadas que 
não se alinhavam com as comunitárias. E, com o próprio movimento de diferen-
ciação que emerge da formação de empresas educacionais de porte mais avanta-
jado, ao mesmo tempo em que se multiplicam entidades mantenedoras e escolas 
“autogeridas” algumas IES se associam a entidades já existentes, como a Confe-
deração Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Cofenen), enquanto outras 
se repartem entre a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) 
e a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Para-
lelamente, algumas se filiam à Associação Nacional dos Centros Universitários 
(Anaceu) e à Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades Isoladas 
e Integradas (Abrafi), formadas, respectivamente, pelos centros universitários e 
pelas faculdades integradas. 

Ao cabo, alguns desses segmentos vêm a disputar, por vezes acirradamente, os 
mesmos segmentos de mercado. Assim, seus interesses tendem a divergir de 
modo mais forte, e alguns passam a ver os demais como adversários irreconci-
liáveis, como se pode observar em alguns debates. Entretanto, várias dessas en-
tidades, ou todas elas, podem tornar-se aliadas em certos momentos, sobretudo 
quando se trata de contrapor, ou de pressionar, ora o Ministério da Educação, 
ora o Conselho Nacional de Educação; ou então para intervirem no trâmite de 
determinados projetos de lei, por meio de grupos de parlamentares com os quais 
formam “bancadas de apoio”.

Do mesmo modo, as representações da esfera pública também tendem a dis-
persar-se. Basicamente, de um lado estão a Andifes e a Abruem e, de outro, a 
Associação  Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), 
constituída como associação civil à medida que se foi constituindo a carreira do-
cente nas universidades federais, e recentemente ajustada ao formato de sindicato 
nacional articulado à Central Única dos Trabalhadores (CUT). É interessante 
notar que novas diferenciações surgem mesmo no interior dessas associações de 
instituições: em alguns momentos, o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós 
Graduação (Foprop) posiciona-se de modo diverso daquele da Andifes; pois, se o 
fórum deste último precisa formular agendas que conciliem interesses mais gerais 

20 Essas IES surgem, em muitos casos, como desdobramentos dos antigos colégios, seminários e faculdades de filosofia, 
ou de entidades de educação católicas (franciscanos, salesianos, etc.), associados a grupos de professores, por eles 
mesmos formados, em cidades do interior.
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e comuns a IES de natureza distinta (ou situadas em subclasses diferenciadas), o 
Foprop precisa se ater a interesses específicos e diferenciados das universidades 
de pesquisa das quais provêm seus membros. 

Como tais organizações que se configuram como “grupos de interesses” têm, no 
geral, uma ainda curta história, além de a tessitura de suas relações mútuas e com 
os órgãos de governo estar, até então, pouco amadurecida; pouca é também a sua 
experiência acumulada. Logo, processos de confluência de sua agenda e de seu 
discurso tendem a ser algo mais difícil.

Em decorrência disso, as agências de governo ainda preservam margens mais 
amplas de manobra, e de influência, tanto na constituição de sua agenda como na 
condução dos processos de formulação e de implementação de políticas; espe-
cialmente no que se refere às questões de financiamento e de políticas de recursos 
humanos. Situação que difere, por exemplo, das relações estabelecidas em torno 
das políticas de pós-graduação, em que os anéis burocráticos se formam com 
menores níveis de fricção, até pela identidade compartilhada pelos grupos hierár-
quicos e aqueles de interesse intra-institucionais e/ou de representação, como o 
Foprop ou as comissões e os comitês de avaliação que lidam com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o CNPq.

Contudo, o que se observa, de modo mais generalizado, é um cenário de ainda 
baixa coesão entre atores dos mesmos círculos de interesse (públicos e priva-
dos), assim como entre as diferentes agrupações de um mesmo círculo. E o que 
se destaca é a questão de essas dificuldades de coesão parecerem bastantes as-
sociadas ao fato de ainda ser pouco diferenciada, e pouco densa, a geração de 
conhecimentos e de informações por parte das próprias entidades21. Em muitos 
casos, sua mobilização e a formação de sua “visão situacional” e de seus posicio-
namentos se mostram caudatárias de provisões cognitivas produzidas ou pelas 
agências de governo, ou por grupos ad hoc trabalhando sobre bases menos sólidas 
de informações.

Por conseguinte, os problemas vêm se adensando, além de se superporem e de se 
acumularem sem o encaminhamento de medidas, ou conjunto de medidas, com 
alcance suficiente para enfrentá-los de modo apropriado e capaz de reduzi-los ou 
de solucioná-los. No que nos interessa mais de perto neste capítulo – o que pas-
saremos a examinar na seção seguinte –, há dois pontos de agenda dos quais as 
políticas de regulação e de financiamento da educação superior não têm tratado 
de maneira minimamente satisfatória: (i) o de assegurar condições institucionais 
mais favoráveis ao desenvolvimento desse estrato de universidades de pesquisa e 
de suas relações com o sistema produtivo – até porque sua identidade tem ficado 
diluída na visão do governo e das entidades que organizam os atores de sua esfera – , 
 e o dos riscos crescentes de perda de eficiência e de qualidade de desempenho 

21 Essas entidades certamente produzem bem menos bases de informações e programas de estudos próprios, ou em 
parceria, do que suas congêneres européias ou canadenses.



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

522

nas funções de pesquisa e de formação avançada, em decorrência das seqüelas 
dos modos com que vem sendo efetivada a contenção de gastos.

4  RISCOS E OPORTUNIDADES

Reiterando o que se disse anteriormente, a má percepção de que um conjunto de 
IES federais – o das universidades de pesquisa – poderia vir a ter um papel mais 
destacado na constituição do sistema nacional de inovações tem-no impedido 
de receber tratamento apropriado para bem cumprir esse papel e solver seus 
problemas de planejamento a médio e longo prazo. Tratamento esse em cujo 
cerne está a possibilidade de se contar com mais eficientes provisões e métodos 
de financiamento.

O setor de educação em geral tem sofrido, tanto quanto outros setores, as cons-
trições, de certo modo inevitáveis, provocadas pelo ajuste fiscal, mesmo quando, 
na opinião de alguns especialistas, tal ajuste  não esteja sendo tão severo quanto o 
necessário. Aliás, o setor de educação sofre mais ou menos dos mesmos proble-
mas sofridos pelas demais áreas de governo, por compartilhar com eles as bem 
conhecidas deficiências de nossos sistemas de programação e de orçamentação, 
cuja persistência sabidamente compromete a qualidade do gasto público. Em al-
guma medida, porém, nesse setor os prejuízos disso decorrentes se agravam em 
razão de os seus problemas serem mais diversificados e dependerem de prazos 
muito maiores de maturação, o que exige, de seu quadro dirigente, habilidades 
de desenho estratégico notoriamente escassas. Ademais, não se deve deixar de 
lado o fato de as dificuldades de desenho de suas políticas serem ainda mais 
complicadas, haja vista os problemas desse setor serem predominantemente do 
tipo “semi-estruturado”. 

No caso específico do ensino superior, as preocupações aumentam hoje em ra-
zão do porte do sistema (meia centena de universidades e mais de 30 Cefets), e 
de a sua gestão estar sob responsabilidade direta do governo federal; ao contrário 
dos ensinos fundamental e médio, em que essas responsabilidades são comparti-
lhadas com estados e municípios. 

Outra questão – essa jamais enfrentada a fundo – é a da descentralização do 
sistema e a correlata amplitude da autonomia de gestão das IES federais; pois, 
apesar de serem autarquias e fundações, elas funcionam exatamente sob as  
mesmas restrições enfrentadas por qualquer órgão menor e menos complexo da  
administração direta.

E é isso que subjaz à maior parte das dificuldades de seu financiamento; as quais 
são muito bem observadas e analisadas em um recente estudo – Schwartzman 
(2006) – que as enfoca como tema. Nesse estudo, o autor mostra que tais difi-
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culdades vêm sendo notadas desde meados dos anos 1980, quando eclodiram os 
grandes surtos de instabilidade econômica; e se agravaram como decorrência das 
políticas de ajustamento fiscal adotadas em seguida. 

Numa observação mais abrangente, o que se nota é uma persistência da tendên-
cia apontada na década de 1990, de sensível contração do nível geral de dispên-
dios nas IES federais, já verificada, aliás, em Schwartzman (2006). Levando-se 
em conta, agora, os padrões de diferenciação das IES federais, vê-se que essa 
política acaba por afetar negativamente mais as universidades de pesquisa do que 
as demais. 

Os dados de execução das despesas a preços de 2005 mostram que as IES fede-
rais do estrato 1 acabam por ter problemas maiores em razão de a contenção de 
gastos ser maior nelas do que nas IES dos estratos 2 e 3. Embora tenha havido 
pequena recuperação nos dois últimos anos do período, desde 2000 as receitas 
totais das IES federais do estrato 1 vêm sofrendo sensível decréscimo, ao passo 
que nas IES dos estratos 2 e 3, ainda em termos reais, houve na realidade um 
aumento nas dotações efetivadas; o que leva a pensar que as políticas de expansão 
da oferta em linhas de formação graduada menos qualificada estariam sendo mais 
enfatizadas do que a de manutenção da capacidade das universidades de pesquisa 
com linhas mais qualificadas de formação. Seria o caso de dizer que, além de nos 
programas Financiamento Estudantil (Fies) e Universidade para Todos (ProUni),  
o governo federal estaria preferindo, também em suas IES, oferecer mais ensino 
de massa do que esforço em C&T? 

Olhando o conjunto como se fosse homogêneo, porém, os policymakers, notada-
mente aqueles da área econômica do governo, insistem em afirmar ser tal con-
junto excessivamente dispendioso e pouco eficiente; razão pela qual foi levado 
a passar, notadamente no período 1995-2002, por um processo “forçado” de 
aumento de sua eficiência produtiva. 

Um dos mecanismos ativados para isso consistiu em induzir uma forte redução 
nos gastos por aluno contando-se, de um lado, com o esperado incremento das 
matrículas, que aumentou a carga de trabalho em 31%, na graduação, e em 106% 
na pós-graduação; e, de outro, procurando comprimir os gastos com pessoal – 
visto como ponto crítico na equação de produção das IES federais. E isso quer 
seja diretamente, contendo-se os reajustes salariais de docentes e de servidores 
administrativos (já mantidos baixos anteriormente), e reduzindo-se, ou eliminan-
do-se, vantagens pecuniárias que se agregavam aos proventos de aposentadoria; 
quer seja diminuindo-se o tamanho da força de trabalho ao limitar-se a reposição 
de quadros, e ao aproveitar-se a onda de aposentadorias estimuladas pelo temor 
das reformas da Previdência. Com isso, entre 1995 e 2000 os efetivos docentes 
caíram de 48,4 mil para 42,6 mil (os efetivos de servidores caíram em escala um 
pouco menor), de modo que os “gastos por aluno” – indicador contábil que não 
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deve ser confundido com o custo econômico dos alunos – baixaram dos estima-
dos US$ 7,5 mil para US$ 5,9 mil ao ano nesse lapso de tempo22. 

Outro dispositivo consistiu em internalizar as despesas com o pagamento de 
inativos e de pensionistas no orçamento próprio de cada IES. Apesar de o efeito 
econômico ser negligenciável, o procedimento funcionava, dado o modelo incre-
mentalista de elaboração orçamentária ser eficiente como elemento de barganha, 
uma vez que “comprime” as demais despesas entre os “tetos” de despesa total 
(algo mais do que no ano anterior) e a irredutibilidade da massa de proventos. 
Ademais, acrescentava-se um elemento jurídico importante: embora constituam, 
obviamente, dispêndios de seguridade social, pagamentos a inativos e a pensio-
nistas passaram a ser contados como parte das despesas a serem cobertas pelas 
receitas vinculadas à educação. Limitando-se, assim, novamente os gastos cor-
rentes. 

Adicionalmente, mesmo aprovadas as dotações orçamentárias nesse modo conti-
do as normas de contingenciamento e de gestão financeira passavam a reduzir, e/
ou a postergar, os gastos com outros custeios, e, ainda mais fortemente, aqueles 
destinados a investimentos (sejam os novos, sejam aqueles de reposição). Esse tem 
sido um procedimento largamente empregado em todos os setores do governo. 
Nas universidades, contudo, os efeitos de tal procedimento são mais prejudiciais 
por afetarem o cotidiano de atividades docentes contínuas; em especial aquelas 
nas quais a regularidade das rotinas é indispensável para as pesquisas e, portanto, 
não pode ser adiada para quando as dotações forem liberadas, no fim do ano.  
E mesmo com um recente aperfeiçoamento técnico na matriz de complementa-
ção de recursos para “outros custeios e capital” (OCC) nas instituições, os recur-
sos para isso não são de pequena monta e tampouco sanam o problema. 

É com razão que Schwartzman (2006, p. 9) indaga da efetividade dessa indução 
à eficiência: 

... [o que] se discute hoje é se este movimento de queda ainda tem espaço para 
prosseguir, ou se já começa a afetar a qualidade do ensino, em razão de turmas 
maiores, maior número de ingressantes menos qualificados, com dificuldades para 
acompanhar os estudos, aumento da carga de aulas por professor e a necessidade 
de se buscarem recursos extras, para complementação de salários e de despesas de 
custeio, por meio de atividades de extensão. 

É preciso ver que uma política como essa, aplicada indistintamente a organiza-
ções muito diversas em tamanho, capacidade gerencial e complexidade de mis-
sões, tende a provocar resultados com valores também muito diferentes. Desde 
logo, a expansão das matrículas tende a concentrar-se em áreas nas quais os “ou-
tros custeios” são menos exigentes operacionalmente; ou seja, em áreas em que 
professor e sala de aulas bastam. Nas universidades do estrato 1, mesmo essa 

22 cálculo constante em Schwartzman (2006).
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“saída” causa prejuízos às áreas em que há processos formativos mais exigentes 
de infra-estrutura e custeios materiais e, de modo geral, às áreas nas quais as pes-
quisas dependem de laboratórios, além de meios físicos e biológicos e instalações 
cujo custeio não pode ser negligenciado. 

De um modo geral, o que se assiste por toda a parte são dificuldades para asse-
gurar manutenção adequada a infra-estruturas que custaram muito investimento 
no passado; e, por mais que se esmiucem os registros contábeis, não se vê como 
as IES mais bem equipadas poderiam realizar programas de manutenção, ou, por 
outra, de cobertura dos custos de depreciação de suas dotações de capital.

A eventual “saída” na qual alguns segmentos das IES federais apostaram tam-
pouco tem proporcionado alívio à crônica escassez de recursos para outros cus-
teios e investimentos. Trata-se, aqui, da busca de aportes externos ao financia-
mento das IES, quer seja por meio de maior “proatividade” na oferta de serviços 
e na celebração de convênios e de parcerias, quer seja pela criação das chamadas 
“fundações de apoio”. De modo geral, os segmentos com recursos melhores 
e, eventualmente, mais amplos para a produção de serviços de formação ou de 
pesquisas e de consultoria, ante o déficit de autonomia real, as dificuldades e a 
rigidez da gestão financeira, foram estimulados a criar organizações “paralelas”, 
porém internas, às universidades, para mediar a produção e as transações de pro-
jetos de ensino e pesquisa23.   

Examinando-se os registros de execução orçamentária do Sistema Integrado de 
Administração Financeira (Siafi) do governo federal, bem como os Balanços 
Gerais da União, verifica-se haver uma grande variedade de situações; e, regra 
geral, os aportes externos são pouco significativos, seja na formação de recursos 
próprios (as chamadas fontes 250 e 251), seja na captação de recursos de outros 
entes por meio de convênios (fonte 280).  Mesmo no estrato 1.1, o de mais densa 
capacidade de formação pós-graduada e de pesquisa, essas fontes mal ultrapas-
sam 1,2% das receitas totais. E, no estrato 1 como um todo, tampouco alcançam 
mais do que 2,2%. 

Uma notável exceção à regra é o caso da Universidade de Brasília (UnB); que se 
deve a dois fatores estruturais: um deles é o fato de, em sua origem, a UnB ter 
sido dotada de um fundo lastreado por enorme patrimônio imobiliário, o qual 
se valorizou extraordinariamente nos últimos anos; e, o outro, é que, destoando 
do cenário geral, e há alguns anos estimulada por essa valorização patrimonial, 
essa universidade passou a adotar políticas e métodos de gestão mais dinâmicos 
e eficientes24.  

23 um outro fator de estímulo para a criação desses mecanismos consiste na disponibilidade de professores e de 
pesquisadores precocemente aposentados e com significativa capacidade de produção. tais profissionais se animam a 
permanecer  “ativos”, e têm acesso a boas remunerações que complementam seus proventos, ao mesmo tempo em 
que, por sua reputação e currículos, valorizam a oferta de serviços das fundações.
24 para um estudo mais específico desse caso, ver corbucci e  Marques (2003). 
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Para comprovar isso, basta comparar sua estrutura de receitas e respectiva cober-
tura, para além das despesas com pessoal e encargos sociais (PES), bem como as 
“outras despesas correntes (ODC)” e de “investimentos (INV)”, mediante esses 
aportes externos, àquelas de uma outra IES, também do estrato 1.1, de porte e 
de dotação de recursos acadêmicos semelhantes, ou seja, a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). 

Na UnB, as fontes 250 e 280 contribuem com 33% das receitas totais, e co-
brem, respectivamente, 78% e 89% das ODC e de INV. Somam nada menos que  
R$ 168,4 milhões dos R$ 506,8 milhões da receita total. Na UFMG, essas mesmas 
fontes aportam apenas 4,9% à receita total, e cobrem 26,9% das ODC e 3,0% de 
INV. Somam-se a elas os aportes de convênios – não havidos na UnB – que não 
chegam a 2% das receitas totais, mas cobrem 9,8% de ODC, e pouco mais de 
0,5% dos investimentos. As receitas próprias e de convênios, da UFMG, somam, 
pois, apenas R$ 41,8 milhões ante os R$ 643,6 milhões das totais (ver Tabela 3). 

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados, Orçamento Brasil / Sistema de Consulta ao Loa 2005 – Banco Access 

2000 / SIGABRASIL.

TABELA 3
GND por fonte – UnB e UFMG – 2005

UnB 2005 – GND por Fonte 

Total 

PES 

ODC 

INV 

IN Fin 

250/280 

506.761.322 

293.737.891 

185.681.860 

27.261.571 

80.000 

168.441.145 

Em ODC 

Em INV 

100,0 

58,0 

36,6 

5,4 

0,0 

33,2 

77,7 

88,6 

UFMG 2005 – GND por Fonte 
Total 

PES 

ODC 

INV 

250/280 

Em ODC 

Em INV 

281 

Em ODC 

Em INV 

643.601.354 

503.269.545 

104.954.089 

35.377.720 

31.351.502 

28.240.416 

3.111.086 

10.539.052 

10.286.023 

253.029 

100 

78,2 

16,3 

5,5 

4,9 

26,9 

3,0 

1,6 

9,8 

0,7 

No caso de outras IES federais, desse e dos demais estratos, a situação não muda 
muito. 
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A busca de aportes externos por meio de fundações de apoio é desigual, e dimen-
sioná-los é quase impossível. As fundações são entes de direito privado – fator 
que lhes confere, em princípio, plena autonomia financeira e de gestão, e consti-
tui sua especial vantagem – regidos por lei específica (uma de 1994, revista pela 
Lei nº 10.973, de 2004, e pelo Decreto no 5.563 também de 2004); que têm por 
escopo “dar apoio” a projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento 
institucional (ou seja, a várias coisas desde que em gestão); estão fora, até o mo-
mento, do poder de fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU) e do 
Tribunal de Contas da União (TCU), mas são fiscalizadas pelo Ministério Público 
(MP). Atendem a uma exigência apenas: a de serem cadastrados, bienalmente, 
no Ministério da Educação (MEC), e/ou no Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT). Nessa condição encontram-se mais de uma centena de fundações (8 na 
Região Norte, 19 na Região Nordeste, 18 na Centro-Oeste; e a maioria, que soma 
66 entidades, está, é claro, nas regiões Sul e Sudeste).

Estudos pontuais mostram que, ao cabo, as fundações aportam relativamente 
poucos recursos adicionais ao custeio e aos investimentos da instituição mater.  
A que mais se destaca é a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnoló-
gicos (Finatec), uma das quatro vinculadas à UnB. Mediante um arranjo singular, 
que envolve a governança da fundação – e aí está um aspecto fundamental dessa 
questão –, ela tem atuado de modo eficiente e com adequado relacionado com a 
instituição mater.

Nos demais casos, há uma variedade de resultados positivos e negativos. De um 
modo geral, as fundações tornam-se objeto de desconfiança tanto dos órgãos 
de controle interno como dos órgãos de orçamento e gestão financeira (nesse 
segundo caso, a condição de ser objeto de desconfiança torna-se fator prejudicial 
às suas negociações orçamentárias com a instituição mater); e mais ainda das pró-
prias corporações docentes e de servidores, que as vêm ora com animosidade, 
alegando tratar-se de “privilégio” de alguns grupos de docentes mais bem titula-
dos ou “mais espertos”; ou como parte de uma “conspiração para privatizar as 
universidades públicas”. São consideradas de modo diferente, no entanto, por  
dirigentes das instituições mater : por um lado, os dirigentes percebem que mui-
tas delas não dão os resultados almejados por serem de pequeno porte e pouco 
rentáveis, e, por outro, nem sempre chegam a bom acordo em como partilhar as 
rendas geradas, quando essas assumem volumes mais consideráveis.

Uma apreciação mais generalizada é aquela segundo a qual poucas dessas fun-
dações conseguem, ao cabo, superar as deficiências genéticas de capacidade de 
gestão, agrupar recursos mais consideráveis para lançar-se a empreendimentos 
de maior porte, e  gerar um excedente financeiro que se mostre significativo ante 
os grandes volumes de financiamento de que precisam as instituições mater. Em 
suma: elas mostram ser muito mais parte dos problemas mais gerais do que pro-
jetos de solução para eles; ou seja, de um “embrião” de entidades mediadoras nas 
relações empresas/universidades, como ocorre na Europa.
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No que se refere às fundações, portanto, os ganhos de eficiência almejados aca-
baram se revelando ilusórios. Até porque ao se adotarem normas e critérios de-
masiadamente rígidos de gestão – e carecer-se de procedimentos e de rotinas 
mais inteligentes de planejamento e execução orçamentária – os controles for-
mais também se tornam excessivamente formalistas e limitadores, obstando a um 
exercício mais criativo e ágil das restantes margens de autonomia administrativa 
que a lei atribui às universidades. Por isso, essas dificilmente serão incentivadas 
a adotar padrões mais modernos, dotados de maior efetividade, na condução de 
seus negócios, como desejam os críticos de sua “tradicional ineficiência”.

O certo é que, caso persistam esses níveis de precariedade do financiamento, 
bem como a falta de incentivos a melhores práticas de gestão, tornar-se-á difícil 
imaginar como as universidades em geral, e as universidades de pesquisa mais em 
especial, poderão enfrentar os desafios de uma virtual demanda acrescida por 
empreendimentos de difusão de sua base científica, de parcerias em projetos de 
P&D, ou mesmo de projetos mais inovadores de formação de agentes para os 
processos de inovação nas empresas.

5  OBSERVAÇÕES FINAIS

Para que o Brasil encete, novamente, um ciclo longo, vigoroso e sustentado de 
desenvolvimento, as condições emergentes aconselham maior ousadia no en-
frentamento de alguns estrangulamentos em que esse processo poderá tropeçar. 
Fala-se muito naqueles que se anunciam na disponibilidade de energia, nos cus-
tos de logística implicados pelo espalhamento da produção num território tão 
grande, e na educação básica da força de trabalho (e também da população em 
geral, de consumidores e cidadãos). Mas tão grave quanto esses poderá ser aquele 
estrangulamento pertinente à dificuldade de se respaldar o avanço de um sistema 
nacional de inovações que assegure a competitividade da sua economia ante os 
demais países que se afiguram como seus novos rivais.

Viu-se, anteriormente, que, no Brasil, o Estado – e também vários dos atores en-
volvidos – tem se mostrando muito pouco hábil no desatamento de contradições 
e de impasses surgidos da rápida expansão que se seguiu à tardia modernização 
de seus sistemas de educação superior e ao desenvolvimento de C&T. Uma das 
razões para isso, enraizada nas dificuldades de consolidação da sociedade civil e 
das instituições que dinamizam sua participação na esfera pública, é o fato de nem 
sempre os atores mais incisivos nos processos de política pública conseguirem 
engendrar visões situacionais mais objetivas e conseqüentes. E nisso se tornam 
débeis as policy networks que, ao cabo, conduzem os centros decisórios estatais a 
desenharem e a implementarem políticas mais consistentes e resolutivas.
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Uma das conseqüências disso se reflete na pouca densidade das propostas estra-
tégicas de criação de um marco regulatório para o desenvolvimento da educação 
superior e sua incidência no sistema de inovações, notadamente naquelas que de-
veriam estar contidas no projeto de “reforma universitária” recém-encaminhado 
ao Congresso. A tramitação inicial desse projeto, em como o teor das emendas 
até agora apresentadas – incluída a idéia de se formar uma subcomissão especial 
para conduzir seu andamento – sugerem que se levará um bom tempo para fazê-
lo avançar. 

Contudo, isso não é motivo para o adiamento de iniciativas pragmáticas que 
permitam, em mais curto prazo, desatar potenciais contidos no sistema tal como 
se apresenta no presente. Mobilizando-se com inteligência e criatividade alguns 
dos atores parágrafos atrás mencionados, seria factível gerar políticas públicas 
destinadas, entre outras coisas, a: (i) estimular o desenvolvimento de boa parte 
das universidades federais de pesquisa – visto que as universidades do sistema 
paulista não enfrentam as mesmas constrições –, bem como o estabelecimento 
de parcerias tanto entre elas como entre elas e universidades de outras partes do 
mundo (da Europa em especial, que já mostra interesse nisso25); (ii) iniciar, por 
meio de algumas das fundações de apoio e de agências estaduais de CT&I, o 
desenvolvimento de organismos de mediação mais efetivos entre universidades 
de pesquisa e empresas, para a constituição de projetos prospectivos de oportuni-
dades de inovação (aproveitando-se a iniciativa do Observatório de Inovações); e 
(iii) alargar, e adensar, espaços de debate e de formulação prospectiva de iniciati-
vas para que se faça avançar a estruturação do sistema nacional de inovações.

Convém lembrar, por fim, que é muito difícil – às vezes até mesmo impossível – 
mover uma montanha. Contudo, pode-se mover apenas uma parte dela, e desco-
brir ser essa parte uma das mais importantes. E depois criar ali, nessa parte, uma 
rica mina, um túnel de alta importância estratégica, um recanto turístico muito 
rentável, ou qualquer outro grande benefício que não se conseguiria criar caso 
toda a montanha fosse movida. 

25 Há idéias novas muito instigantes sendo levantadas em reuniões da liga das universidades de pesquisa da Europa 
(league of European Research universities – leru), que congrega uma dúzia das mais importantes instituições de 
excelência européias.
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