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Resumo 

As reformas implementadas no ensino superior, na última década, acarretaram um 
processo de mercantilização das instituições públicas, principalmente, através do 
estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada. Esse processo vem se 
consolidando tanto por meio da privatização direta, com a cobrança de taxas e 
mensalidades, por exemplo; como também da privatização “indireta”, através do 
direcionamento da pesquisa universitária pelas empresas privadas. Neste artigo, 
discuto em que medida há um direcionamento das pesquisas dos professores do 
Departamento de Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará 
por parte das empresas financiadoras dos projetos, tomando como base a pesquisa 
de campo consubstanciada no trabalho de conclusão do curso de Ciências Sociais 
da UFC. 
 
Palavras-chave: universidade; pesquisa; autonomia. 
 
 
Resumén 

 
Las reformas implementadas en la educación superior en la última década, condujo 
a una mercantilización de las instituciones públicas, principalmente mediante el 
establecimiento de alianzas con el sector privado. Este proceso se ha consolidado a 
través de la privatización directa por médio del cobro de tasas y mensualidades, por 
ejemplo, así como la privatización por la dirección de la investigación universitária 
por las empresas privadas. En este artículo, discutimos hasta qué punto hay uma 
dirección de la investigación de la facultad del Departamento de Ingeniería de 
Teleinformática de la Universidad Federal de Ceará por las empresas financiadoras 
de proyectos, basado en la investigación de campo encarnado en la obra de 
completar el curso en Ciencias Sociales el UFC. 
 

Palabras-clave: universidad; investigación; autonomia. 
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Introdução: 

 

Em todas as épocas, o pensamento dominante é a expressão das relações 

materiais que fazem de uma classe a classe dominante. Segundo Marx (2007, p. 

48): “os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 

pensamentos dominantes [...]”, uma vez que “a classe que dispõe dos meios de 

produção material dispõe também dos meios de produção intelectual [...]”. 

A aceitação pelo conjunto da sociedade das idéias dominantes como 

universalmente válidas se constitui numa tarefa fundamental para o projeto de 

manutenção da ordem vigente. Neste sentido, a universidade se configura como um 

espaço privilegiado de produção deste conhecimento universalmente válido e 

reconhecido e que serve como instrumento de sustentação do sistema do capital. 

Cabe ressaltar que essa prerrogativa não exclui a possibilidade de inserção neste 

espaço e de produção de um conhecimento crítico, transformador e contra-

hegemônico no seio das próprias instituições de ensino superior, quer sejam 

públicas ou privadas. 

No contexto de profundas transformações na educação superior no Brasil, 

especialmente no caso das universidades públicas, a partir das reformas 

implementadas nesta última década, a pesquisa universitária se converte cada vez 

mais num elemento-chave nesse processo de submissão da universidade às 

imposições do mercado. Neste sentido, meu objetivo nesse artigo é discutir em que 

medida há um direcionamento sobre a pesquisa universitária por parte das 

empresas privadas que financiam estes projetos de pesquisa. 

As reflexões apresentadas nesse artigo foram organizadas a partir da 

pesquisa desenvolvida em 2011 para conclusão do curso de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Ceará. Este trabalho objetivou analisar a pesquisa docente 

nos cursos de Ciências Sociais e Engenharia de Teleinformática da UFC. Entretanto, 

neste artigo, apresento as discussões relativas especificamente ao curso de 

Engenharia de Teleinformática. 

A escolha do departamento de Engenharia de Teleinformática se deu com 

base no levantamento de todos os projetos de pesquisa de todos os professores do 
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Centro de Tecnologia, no período compreendido entre 2004 e 2011. A partir desse 

levantamento, constatei que o departamento de Engenharia de Teleinformática era o 

departamento deste centro com o maior número de pesquisas financiadas por 

empresas privadas. A seguir, selecionei cinco professores do departamento de 

Engenharia de Teleinformática para realização de entrevistas e análise de pelo 

menos um projeto de pesquisa coordenado por estes professores.  

Na primeira parte deste artigo, faço uma breve análise das transformações 

acarretadas sobre a universidade pública em virtude do processo de reestruturação 

produtiva. Em seguida, analiso os depoimentos dos professores escolhidos, 

evidenciando o processo de naturalização das parcerias com a iniciativa privada. 

 

A universidade sob a égide da lógica mercantil: formas e vias de privatização no 

contexto das universidades públicas 

 

A partir da década de 70, após um período de grande acumulação de capitais, 

alguns traços indicavam o começo de uma crise econômica acentuada, como: queda 

da taxa de lucro, esgotamento do padrão taylorista-fordista, crise do modelo do 

“Estado de Bem-Estar Social”, concentração de capitais, etc. Em resposta a essa 

crise, Ricardo Antunes diz: 

 

[...] iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu 
sistema ideológico político de dominação, cujos contornos mais 
evidentes foram o advento do neoliberalismo com a privatização do 
Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a 
desmontagem do setor produtivo estatal, da qual a era Thatcher-
Reagan foi a expressão mais forte; a isso se seguiu também um 
intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho, com 
vistas a dotar o capital do instrumental necessário para tentar repor 
os patamares de expansão anteriores. (ANTUNES, 2009, p. 33) 

 

É salutar compreendermos que os ajustes econômicos implementados nos 

países subdesenvolvidos ou “em desenvolvimento” foram introduzidos a partir das 

“recomendações” feitas pelos organismos financeiros internacionais. Atuando como 

agentes econômicos supostamente supranacionais, esses órgãos apresentam uma 

série de medidas cuja aplicação é “indispensável” para a redução da pobreza e para 

uma “suposta” integração desses países a nova ordem mundial. Em meio a crises 

profundas, o auxílio financeiro dado por esses órgãos era subjugado à submissão 
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destes países as novas condições e a esse conjunto de medidas “sugerido” pelas 

agências.  

 

Para que as burguesias internacionalizadas possam atuar por meio 
de um sistema de Estados constituído por aliados, subordinados e 
inimigos, são necessários organismos capazes de articular esse 
sistema e de agir em nome de seu núcleo dirigente (o G-7). Daí a 
atuação dos organismos internacionais (BM, Fundo Monetário 
Internacional - FMI, OMC) como intelectuais coletivos e operadores 
do novo imperialismo. (BARRETO; LEHER, 2008, p. 10). 

 

A implementação de reformas no ensino superior é posta para os países 

“periféricos” como a “única” alternativa para a redução da pobreza. Difunde-se a 

noção de que o acesso a educação, por si só, seria o “passaporte” para a 

empregabilidade e, consequentemente, seria a solução para o enfrentamento da 

pobreza. Na verdade, o que se configura são políticas de “alívio” a pobreza e que, 

na prática, corroboram para a reprodução global do sistema (LIMA, 2007, p. 52). 

Sob o discurso de que o montante de verbas destinado para o ensino superior 

- que atende em sua maioria estudantes ricos e de classe média – é maior do que 

para a educação básica - que atende a população pobre - os organismos 

internacionais propuseram reverter essa verba para o nível básico e diversificar as 

fontes de financiamento no nível superior, abrindo a possibilidade de financiamento 

por meio do setor privado. Portanto, para garantir a expansão do ensino superior - 

mesmo com a redução dos investimentos públicos - a solução apresentada se dá 

essencialmente a partir de dois eixos: a expansão das instituições particulares e a 

privatização interna das instituições públicas através das fundações de direito 

privado, das cobranças de taxas e mensalidades e do corte de verbas para 

contratação de professores e servidores e para a infra-estrutura das instituições 

(LIMA, 2007, p. 65). 

Esse processo de expansão das instituições privadas e privatização das 

universidades públicas expressa a ofensiva neoliberal sobre uma área anteriormente 

caracterizada como um direito social, mas que, a partir de então, converte-se numa 

área extremamente lucrativa que é a educação. 

O aumento dos investimentos privados nas universidades públicas, 

decorrente da desresponsabilização do Estado perante o financiamento, afeta 

diretamente o princípio da autonomia científica, uma vez que o conhecimento 
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produzido se torna cada vez mais subjugado aos interesses privados do mercado e 

das agendas estatais marcadas pelo pólo privado/mercantil. 

Assim, se impõe um novo ethos a universidade, o que se poderia caracterizar 

como o “capitalismo acadêmico”. Novos parâmetros e medidas são utilizados para 

aferir a qualidade da universidade, de modo que noções recorrentes na esfera 

mercantil são transpostas para a universidade como: competitividade, 

empreendedorismo, eficiência, produtividade, flexibilidade, dentre outros. 

Acrescenta-se que essas noções são acompanhadas de transformações de ordem 

acadêmica, organizacional e estrutural nas universidades como, por exemplo: 

mudanças curriculares ajustadas às exigências do mercado, criação de cursos de 

curta duração ou que atendem a uma necessidade imediata do mercado, restrição 

na utilização dos espaços da universidade, transformações no trabalho docente, 

mudanças das atividades de pesquisa e extensão, etc. 

As transformações no trabalho docente são ilustrativas da ressignificação do 

caráter da universidade, subjugada a lógica mercantil. A centralidade atribuída à 

universidade no processo de reestruturação produtiva atual, no qual se torna 

imprescindível tanto à formação de profissionais qualificados, como à produção de 

ciência, tecnologia e inovação, modifica profundamente o trabalho dos professores 

(SGUISSARDI, et al, 2010, p. 10). 

A necessidade de aumento constante na produtividade acarreta uma profunda 

intensificação do trabalho docente. Além das atividades administrativas e de ensino, 

os professores sofrem cotidianamente uma pressão para: publicar artigos em 

periódicos nacionais e internacionais, participar de congressos, seminários, 

conferências, palestras, orientar alunos da graduação e pós-graduação, dentre 

outras atividades. Ressalte-se ainda as agências estatais que controlam e avaliam 

todas as atividades docentes, atuando como um “patrão”, condicionando o 

financiamento de verbas para as pesquisas aos resultados e notas obtidas nos 

programas de avaliação (SGUISSARDI, et al; 2010, p. 15). 

 

A produção do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico: autonomia x 

dependência 

 

Por uma questão de ética e com a finalidade de preservar a identidade dos 

professores entrevistados, omitimos o nome dos referidos sujeitos envolvidos na 
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pesquisa. Dessa maneira, utilizamos letras maiúsculas para referir-se aos 

professores entrevistados.  

Nas entrevistas foi questionado aos pesquisadores sobre em que medida há 

um direcionamento nas pesquisas por parte das fontes de financiamento, tanto no 

que se refere às agências de financiamento públicas, como também em relação às 

empresas privadas que estabelecem parcerias junto aos professores ou aos grupos 

de pesquisa. 

O professor “B” afirma que há um “casamento” entre os interesses das 

empresas e das universidades nas parcerias firmadas. Entretanto, acredita que há 

uma procura maior por parte das universidades ao estabelecimento de parcerias 

com empresas privadas do que propriamente a busca por parte das empresas às 

universidades.  

 

[...] particularmente, a minha experiência com empresa, eu diria que 
foi 50% de interesse dela e 50% de interesse meu. Então, cada um 
participou meio a meio desse casamento. Eu vejo que isso também 
tem fluido muito no caminho: universidade - empresa. Eu vejo que 
está muito mais agressiva a busca de recursos da universidade para 
a empresa do que propriamente da empresa para a universidade [...] 

 

Essa afirmação do professor “B” é sintomática da desresponsabilização do 

Estado perante o financiamento das universidades, relegando as próprias 

instituições, em especial aos professores-pesquisadores, a responsabilidade de 

captar recursos junto à iniciativa privada. Desse modo, o professor incorpora outra 

tarefa que é a de buscar financiamento para suas pesquisas, caso contrário, não 

haverá financiamento para realizá-la. 

Da mesma maneira, o professor “D” corrobora com a opinião do professor “B”, 

assumindo que há de fato uma influência das empresas, que pode ser em maior ou 

menor grau, de acordo com o perfil da parceria estabelecida. 

 

Na relação com a empresa, não tenha dúvida, que tem haver um 
casamento de interesses, entre a empresa e o grupo de pesquisa. 
Tem dois modelos. [...] Você tem um modelo que a empresa quer 
uma parceria em que o grupo de pesquisa vai atuar diretamente no 
negócio da empresa, vai ajudar a desenvolver produtos, fazer testes, 
até formar mão-de-obra [...]. E existem modelos onde a empresa tá 
procurando um parceiro no sentido da complementaridade. Ela tá 
procurando competências que ela não tem dentro da empresa e ela 
busca na universidade essa competência para desenvolver projetos 
que ela não teria condições de desenvolver completamente sozinha. 
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No modelo em que há essa junção mais forte da linha de produtos 
com o grupo de pesquisa, há uma influência muito grande. No nosso 
caso aqui, é um meio-termo, a gente tem pesquisa em que há sim 
um direcionamento, não há dúvida. Afinal de contas, eles tão 
querendo ter algum benefício. Eles financiam. Há uma série de 
vantagens, de bolsas para os alunos, equipamentos, ajuda na 
manutenção dos laboratórios. Há uma série de vantagens, porque 
eles aportam recursos e obviamente esperam um retorno. [...] tem 
que tá um pouco mais associado com a visão estratégica de 
produtos que aquela empresa vai desenvolver e o prazo de utilização 
do resultado da pesquisa é mais curto também. 

 

Veja que em ambos os casos citados pelo professor “D”, a relação com as 

empresas privadas é bastante estreita. Ainda que no primeiro caso haja uma 

influência maior e mais direta, no segundo a pesquisa também fica subjugada as 

determinações e exigências das empresas. Em verdade, parece não haver 

diferenças substanciais. O conhecimento fica submetido aos interesses das 

empresas que busca obter vantagens em benefício próprio. 

A mesma posição é compartilhada pelo professor “E” ao declarar que: 

 

No caso de iniciativa privada é um acordo bem bilateral mesmo. A 
gente se encontra com essas pessoas que são os pesquisadores das 
indústrias e a gente ouve os interesses deles e eles vêem o que a 
gente tá fazendo, e a gente tenta elaborar uma proposta baseada no 
interesse comum da indústria e da academia. No caso das iniciativas 
públicas como editais: da CAPES, CNPq, FINEP, FUNCAP, etc, nós 
ficamos atentos aos editais que são publicados nos sites dessas 
agências. E esses editais já abrangem temas particulares. Então, se 
esse tema for de interesse, se encaixar no perfil das atividades do 
nosso grupo de pesquisa. Nós então elaboramos o projeto seguindo 
as orientações, dentro do escopo do que é proposto pelas agências 
de fomento. A liberdade que a gente tem é dentro de temas, mas que 
ficam dentro de uma área que é de interesse particular, naquele 
momento, para uma dada agência de fomento. 

 

Percebe-se que tanto no caso das agências públicas como das empresas 

privadas, as pesquisas se subjugam as demandas do mercado. O professor “D” 

ressaltou que as temáticas seguem o direcionamento por parte das agências de 

fomento através dos editais, que por sua vez estão relacionados às demandas do 

mercado: “Os públicos têm um escopo mais flexível, nós determinamos o escopo. 

Tem que tá relacionado com algum produto, com algum mercado que as empresas 

exploram. Mas em ambos os casos a idéia é inovar, é fazer novidades conceituais 

ou práticas, que resultem em alguma inovação.” 
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Essa realidade sustenta a tese de que as agências de fomento parecem atuar 

como um apêndice das empresas privadas dentro da esfera pública.  

Apesar disso, o professor “D” assegura que há uma liberdade e uma 

autonomia para os pesquisadores no processo de investigação e na rotina 

acadêmica: “Dado certo objetivo da linha de produtos, nós ficamos bastante a 

vontade para pensar, para avaliar alternativas, existe muita liberdade. Não é uma 

situação em que a empresa tenha uma fiscal aqui dentro para ver o que a gente tá 

fazendo, fora isso nós temos uma autonomia.” 

No entanto, configura-se como uma autonomia condicionada, circunscrita a 

determinados fins e prazos previamente estabelecidos. Entendemos que a 

criatividade e a liberdade do pesquisador-cientista em investigar, escolher e 

estabelecer um prazo próprio que permita uma análise minuciosa e crítica acerca da 

pesquisa fica comprometida e subjugada às determinações da lógica de reprodução 

e acumulação do capital. 

Em contrapartida, no entendimento do professor “A” não há um 

direcionamento no que tange as empresas privadas, posto que o dinheiro é público, 

submetido à fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União. Além disso, 

ressalta que as temáticas trabalhadas têm como enfoque as prioridades delimitadas 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e devem atender as demandas definidas 

pelo Governo Federal.  

 

[...] na verdade, existe uma participação muito grande do governo. O 
governo, na verdade, tem uma participação a tal ponto, inclusive, que 
todos esses projetos são submetidos a todos os trâmites e 
fiscalizações do tribunal de contas. Porque ele é considerado 
inclusive como dinheiro público. Por quê? Porque é um dinheiro do 
governo de impostos que ele abre mão para que possa ser investido 
em ciência e tecnologia, como se fosse uma outra forma de 
financiamento do governo para a pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico. [...] nesse sentido, tem todo um conjunto de regras, 
inclusive, de foco científico e tecnológico que ele deve tomar que é 
ditado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, ele não pode 
pegar qualquer tema no caso. São temas que são de interesse do 
governo para que possa, digamos, desenvolver a nossa indústria e 
poder ser mais competitiva, gerar empregos [...] 

 

Não obstante, o professor “A” reconhece que há pesquisas que tem uma 

interferência direta das empresas financiadoras: “Existe também dinheiro da 

indústria. Uma indústria chega e diz: “Eu quero financiar um projeto assim, etc” e 
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coloca o dinheiro dela. [...] É possível que tenha projetos, inclusive aqui na UFC, 

mas não é o meu caso.” 

Entretanto, o professor declara não poder falar sobre um dos projetos de 

pesquisa em curso, em virtude de não ser autorizado à divulgação de informações 

de interesse interno das empresas. Segundo o professor “A”: “No caso um deles, eu 

não posso passar todas as informações porque naturalmente, como nós estamos 

falando aqui sobre o desenvolvimento de projetos da própria indústria que envolve 

segredos tecnológicos [...]”.  

Esta declaração explicita a interferência direta das empresas e a perda da 

autonomia da universidade. Compreendo que a proibição da divulgação de 

informações sobre uma pesquisa universitária vai de encontro ao caráter público do 

conhecimento, que passa a ser inserido no seio da competição do mercado. 

Numa outra perspectiva, o professor “C” aponta que, no caso das parcerias 

firmadas pelo grupo de pesquisa da qual ele participa, não há um direcionamento 

direto por parte das empresas, visto que as pesquisas realizadas não se referem à 

produção de produtos: “O que eu posso falar aqui do nosso caso é que eles não 

direcionam para um interesse específico estratégico do seu setor de atuação. Por 

exemplo, essa empresa que nos financia, ela não o menor objetivo de financiar 

esses projetos, porque eles não vão virar produtos para eles venderem.” 

Por outro lado, reconhece que há um interesse na formação de estudantes 

qualificados para trabalharem futuramente nas próprias empresas.  

 

Eles têm um interesse meramente didático de formar os alunos, 
formar um corpo discente, que quando vier a sair da universidade 
seja detentor do conhecimento dos seus equipamentos. Porque aqui 
dentro do laboratório tem equipamentos deles. Primeiro, eles estão 
sendo formados com equipamentos que vão ser utilizados quando 
eles saírem da universidade e forem arrumar os seus empregos, 
então, vão ter os equipamentos lá e eles vão ter que aprender a usar. 
Então, se já aprenderam aqui, eles vão ser profissionais mais 
capacitados quando saírem. Então, essa é uma preocupação da 
própria empresa que financia. 

 

A formação de uma mão-de-obra qualificada é uma exigência inerente da 

própria dinâmica atual do sistema do capital. Se não há, como o professor afirma o 

direcionamento para a produção de um determinado produto, por outro lado, há o 

direcionamento sobre a produção de outra mercadoria que é à força de trabalho, isto 

é, estudante com as competências exigidas pelas empresas.  
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O professor “C” acrescenta outro interesse das empresas no que diz respeito 

à utilização dos seus equipamentos nas pesquisas e o respaldo adquirido pelos 

grupos de pesquisa na universidade. 

 

A segunda preocupação é econômica, mas não é tão clara talvez 
como essa sua pergunta. Qual é a preocupação econômica que eu 
digo? A preocupação é a seguinte: se aqui dentro foram formados 
profissionais que utilizam os equipamentos dessa empresa e esses 
profissionais quando formados vão para as indústrias, vão para o 
mercado, esses profissionais no mercado vão utilizar que 
equipamentos? Vão querer utilizar que equipamentos? Vão utilizar 
aqueles que eles usaram aqui dentro. Então, quer queira quer não, 
quando eles estiverem na posição – e vão ter que decidir porque são 
engenheiros – de decidir qual equipamento comprar? Porque essa 
vai ser função deles. Eles vão indicar o quê? Equipamentos que eles 
utilizaram e que são equipamentos de ponta de uma empresa 
reconhecida. Então, o objetivo talvez de uma empresa quando 
financia seja de direcionar nesse aspecto. 

 

Nesse sentido, a empresa se beneficia também com a utilização dos seus 

equipamentos nos projetos em parceria com a universidade, uma vez é forma de 

legitimação e certificação das próprias empresas e de suas mercadorias – tendo em 

vista o respaldo das universidades públicas no mercado. Na lógica da competição no 

mercado, a participação de professores e estudantes de uma universidade pública 

se torna um elemento de qualificação para as empresas envolvidas.  

Em suma, as parcerias parecem ser assumidas não como uma escolha ou 

uma opção política, mas como uma necessidade tanto para a universidade, como 

também para os alunos. Assim, vê-se o mercado como a única ponte possível de 

ligação entre a universidade e a sociedade. Existe, portanto, todo um sistema que 

não só condiciona, como em muitas vezes determina os limites, os tempos, e 

inclusive os próprios objetos de pesquisa que são produzidos em nossas 

universidades. Se o que se busca é a produção de conhecimento socialmente 

referenciado, livre e que sirva às maiorias, ao que parece estamos caminhando em 

sentido contrário. E se consideramos a produção desse tipo de conhecimento como 

fundamental para uma sociedade livre e igualitária, é preciso reestruturar toda a 

forma de organização social que temos atualmente. 
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