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RESUMO

Este artigo traz reflexões sobre a articulação entre pesquisa, fundações públicas estatais e produção
de conhecimento, nos estados de Bahia, Sergipe e Alagoas. Faz parte de uma pesquisa ampla que
objetiva analisar a produção de pesquisas e o perfil dos pesquisadores na área de Serviço Social e
Política Social, financiadas por Fundações Estatais de Amparo à Pesquisa no nordeste. A intenção do
artigo é apresentar um debate inicial sobre fundações para em seguida expor os resultados
relacionados à 2014. O levantamento dos editais de 2014,com os respectivos resultados relacionados
às políticas públicas, constatou a existência de 40 editais sendo 28 do estado da Bahia e 12 de
Sergipe. O foco abrange desde bolsas a apoio à pesquisa, inovação e qualificação; organização de
eventos, publicação científica.

PALAVRAS-CHAVE: Fundações. Produção conhecimento. Pesquisa.

ABSTRACT

This article reflects on the articulation between research, state public foundations and knowledge
production, in the states of Bahia, Sergipe and Alagoas. It is part of a broad research that aims to
analyze the production of research and the profile of researchers in the area of Social Service and
Social Policy, funded by State Foundations of Support to Research in the Northeast. The intention of
the article is to present an initial debate on foundations and then to present the results related to 2014.
The survey of the 2014 bids, with the respective results related to public policies, found the existence
of 40 public notices, of which 28 were from the state of Bahia and 12 from Sergipe. The focus ranges
from grants to support for research, innovation and qualification; organization of events, publishing.

KEYWORDS: Foundations. Production knowledge. Search.

RESUMEN

Este artículo trae reflexiones sobre la articulación entre investigación, fundaciones públicas estatales y
producción de conocimiento, en los estados de Bahía, Sergipe y Alagoas. Es parte de una
investigación amplia que pretende analizar la producción de investigaciones y el perfil de los
investigadores en el área de Servicio Social y Política Social, financiadas por Fundaciones Estatales
de Amparo a la Investigación en el noreste. La intención del artículo es presentar un debate inicial
sobre fundaciones para luego exponer los resultados relacionados a 2014. El levantamiento de los
edictos de 2014, con los respectivos resultados relacionados a las políticas públicas, constató la
existencia de 40 ediciones siendo 28 del estado de Bahía y 12 de Sergipe. El foco abarca desde
becas a apoyo a la investigación, innovación y calificación; organización de eventos, publicación
científica.

PALABRA CLAVE: Fundaciones. Producción de conocimiento. Investigación.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como subsídio a pesquisa intitulada "Pesquisa e Pesquisadores em Serviço
Social na Região Nordeste: perfil, recursos e subsídios a formulação de políticas" aprovada, no Edital
Universal MCTI/CNPq 01/2016, com participação de três docentes e discentes de graduação e
pós-graduação do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. As reflexões
e os resultados apresentados nesse artigo estão relacionados aos estados da Bahia, Sergipe e
Alagoas.Entre os objetivos da pesquisa encontram-se a identificação e análise da produção de
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pesquisas e do perfil dos pesquisadores no âmbito do Serviço Social e da política social, financiadas
pelas fundações estatais do Nordeste no período de 2014 a 2016. Vale esclarecer que, nesse
primeiro ano de execução, os integrantes da pesquisa privilegiaram o ano de 2014.

Os editais identificados foram analisados objetivando mapear quais estão relacionados às políticas
públicas, qual o foco, o apoio financeiro, a natureza científica e tecnológica, o vínculo dos
proponentes às instituições de ensino superior. Paralelamente foi feito um levantamento dos
pesquisadores beneficiados em cada edital, na tentativa de identificar a existência de pesquisas
relacionadas ao Serviço Social, bem como pesquisadores assistentes sociais. A pesquisa como um
todo, envolve as temáticas relacionadas as fundações, produção de conhecimento e políticas sociais

As fundações de amparo a pesquisa se situam num rol de ações do Estado que possibilitam o
desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico através, entre outros instrumentos, de seus
Editais que atendemas demandas de pesquisadores.

No que tange às políticas sociais, estas se caracterizam como respostas do Estado às demandas e
necessidades da classe trabalhadora organizada, sob a perspectiva dos direitos sociais. Elas
expressam uma relação dialética e contraditória atendendo interesses vinculados tanto ao trabalho
quanto ao capital.

O artigo além do resumo, introdução e considerações finais tem dois itens. No primeiro, há uma
reflexão sobre a política social, a pesquisa e as fundações. O segundo apresenta alguns dos
resultados dessa primeira fase.

2 – POLÍTICAS SOCIAIS, PESQUISA E FUNDAÇÕES DE AMPARO À PESQUISA

A política social tem suas primeiras ações ainda no final do século XIX na passagem do capitalismo
concorrencial para o monopolista, embora a sua generalização situa-se no pós-segunda Guerra
Mundial (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). A política social emerge da relação contraditória entre a
sociedade e Estado, expressando os conflitos de interesses das classes. Visa atender às demandas
dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo tem uma conotação de mantenedora de status quo das
classes dominantes. É fundamental não perder de vista a dimensão da materialização da política
social na perspectiva do direito numa sociedade de classes.

As políticas sociais no contexto neoliberal retomam as orientações liberais em função das tomadas de
decisões dos governos num contexto socioeconômico de crise capitalista. A política social se
configura como política pública e exige a participação de atores sociais na ação que se traduz em
planejamento e execução das ações com fins a atender as demandas sociais.

As políticas sociais são desenvolvidas na correlação de forças para atender as necessidades sociais
demandadas, só que elas não podem ser pensadas enquanto carência, mas como efetivação de
direitos, tendo em vista que as necessidades têm características políticas e de classes. A política
social tem caráter genérico e está presente na ação que envolve a intervenção do Estado imbricado à
sociedade, além disso, ela se insere num processo complexo, contraditório, dinâmico e determinado.

Em suma, no entendimento de Behring e Boschetti (2011, p. 51) “as políticas sociais e a formatação
de padrões de proteção social são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de
enfrentamento […] às expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento
se encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho”. De um lado, a questão social se
manifesta em refrações e de outro, os sujeitos engendram formas de enfrentamento. Diante desse
embate, o Estado passa a responder mediante ações que se traduzem nas políticas sociais.

As tentativas de proteção social brasileira vêm sendo elaboradas desde as primeiras décadas do
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século XX, quando foram criadasas Caixas de Aposentadoria e Pensão que asseguravam os seguros
de previdência e saúde sobre a lógica da contribuição prévia a trabalhadores marítimos e ferroviários.
Ao longo dos anos até a Constituição Federal, a seguridade social foi moldada no misto da lógica do
seguro social (previdência social) e da lógica do acesso universal (saúde e assistência social), assim,
o modelo de seguridade passa vigorar, mas não em termos absolutos da realização da proteção
social, uma vez que a ideologia neoliberal interrompeu esse processo.

A partir da Constituição Federal há o consenso da introdução da seguridade social e significou avanço
na política social brasileira, com a possibilidade de estruturação tardia de proteção social no Brasil
(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). O reconhecimento dos direitos sociais e a universalização do
sistema de proteção social capitalista, sejam na forma de serviços ou de prestação monetária,
significou uma melhora das condições de vida e contribuiu na redução das desigualdades sociais.

Segundo Cysne e Costa (s/d, s/p), o terceiro setor surgiu no Brasil paralelamente com a Constituição
de 1824, a partir da ideia de solidariedade humana, onde era delegada a associações profissionais e
aos sindicatos, a responsabilidade na participação de assuntos que eram apenas do Estado.

O assunto do Terceiro Setor permaneceu nas posteriores Constituições brasileiras, sendo que na de
1937, o Estado contribui na execução das atividades do Terceiro Setor através da liberação de
recursos financeiros. Na Constituição de 1946, o Estado concedia incentivos fiscais às empresas
privadas que contribuíssem com ações de educação e assistência social. Já com a Constituição de
1988 o Terceiro Setor ganha relevância social, uma vez que a iniciativa privada participa de assuntos
relacionados ao social e quando o termo ganhou tratamento jurídico.

É importante sinalizar o tratamento teórico quanto ao trato conceitual do Terceiro Setor, onde Carlos
Montano o considera resultante do movimento e das tendências de transformação do capital. O
Terceiro Setor é produto dessas transformações gerais. Sem entrar no mérito da questão apresentada
pelo autor quanto ao conceito hegemônico de Terceiro Setor e seu fenômeno real, o significado é
carregado de expressão ideológica que escamoteia a essência do fenômeno em seu movimento real.
Não é um termo neutro, tem procedência norte-americana, situado num contexto de associativismo e
voluntariado que fazem de uma política liberal.

Para o autor, o conceito terceiro Setor foi idealizado por intelectuais orgânicos do capital, sinalizando
uma vinculação com os interesses de classe. Nesse viés, “o termo construído a partir de um recorte
do social em esferas: o Estado (‘primeiro setor’), o mercado (‘segundo setor’) e a ‘sociedade civil’
(‘terceiro setor’)” (MONTANO, 2003, p. 53). Esses recortes mostram a interdependência desses
setores, como se fossem esferas autônomas da realidade social, “como se o ‘político’ pertencesse à
esfera estatal, o ‘econômico’ ao âmbito do mercado e o ‘social’ remetesse apenas à sociedade civil,
num conceito reducionista” (idem,p. 53). Sem entrar no mérito da discussão, considerada relevante no
desvelamento dessas transformações do capital, o Terceiro Setor compreende ações que estão
situadas fora da esfera estatal e do mercado, sendo gerenciada pela sociedade civil.

Outro argumento conceitual é apresentado por Oliveira; Romão 2006 apud Cysne; Costa (s/d, s/p)

O Terceiro Setor é, no nosso sentir, de acordo com o percurso evolutivo dos
movimentos constitucionais brasileiros e, sobretudo, com a Constituição
Federal de 1988, toda ação, sem intuito lucrativo, praticada por pessoa física
ou jurídica de natureza privada, com expressão de participação popular, que
tenha por finalidade a promoção de um direito social em seus princípios.

Assim o Terceiro Setor é compreendido como conjunto de organismos sem fins lucrativos, dotados de
autonomia e administração própria. Nesse sentido, as fundações estão nesse conjunto de
organizações do Terceiro Setor.
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As fundações estão inseridas no terceiro setor, que combina características do primeiro setor
(Estado), do segundo setor (Mercado) e congrega instituições privadas de interesse público sem fins
lucrativos que prestam serviços à sociedade. Em outraspalavras, osobjetivos sociais têm primazia em
relação aos econômicos.

Segundo o Conselho Nacional das Fundações de Apoio as Instituições de Ensino Superior
(CONFIES), as fundações são instituições de direito privado regidas pelo Código Civil, veladas pelo
Ministério Público, credenciadas pelo Ministério da Educação e Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação e fazem parte do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de
Inovação do País.

As fundações são regidas pela Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as
relações entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), as instituições de pesquisa
científica e tecnológica e as fundações de apoio. Consta no artigo 1º, a celebração de contrato entre
essas instituições, com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento científico, tecnológico e estímulo a inovação. Tal lei foi regulamentada pelo Decreto
nº 7.423 de 14 de dezembro de 2010, em que trata do registro e credenciamento das fundações de
apoio junto aos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia.

O tripé universitário - ensino, pesquisa e extensão –constitui o princípio indissociável que a
Universidade Pública tem que cumprir, como assegura a Constituição Federal, em seu artigo 207.
Para o CONFIES, a parceria entre as fundações de apoio e as IFES, contribui com a qualidade do
ensino, pois os alunos que participam dos projetos de pesquisa e extensão, além de apreenderem a
produzir novos conhecimentos científicos, são confrontados com problemas reais da sociedade;
expande e atualiza a infraestrutura de equipamentos e instalações e laboratórios, a partir dos recursos
que financiam os projetos; propicia a melhoria e o desenvolvimento dos produtos e processos das
empresas através do conhecimento adquirido, beneficiando a sociedade como um todo (CONFIES,
s/p).

Consta no artigo 205 da Constituição de 1988, que a educação é dever de todos, tanto do Estado
quanto da família e que pode ser promovida e incentivada pela colaboração da sociedade. Nesse
aspecto, as fundações de apoio têm papel fundamental, uma vez que fomenta, além da educação em
seu contexto de pesquisa, a inovação científica e tecnológica, se transformando em produto, no qual a
sociedade pode usufruir.

As Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa fazem parte do Sistema de Ciência, Tecnologia e
Inovação, elas respondem pela distribuição de recursos financeiros governamentais para fins de
desenvolvimento tecnológico e científico no Brasil, atuam também no fomento e capacitação de
recursos humanos sob a forma de apoio aos programas de pós-graduação.

Essas fundações são instituições da administração indireta e “exercem o papel do governo de
incentivar a partilha de conhecimento na sociedade, buscando o bem-estar social, o desenvolvimento
econômico e benefícios no que se refere a arrecadação do estado” (BUENO et al., 2016, p. 07).

A pesquisa e desenvolvimento (P&D) fazem parte da inovação tecnológica e desenvolvimento,
necessitam de recursos que são chamados de dispêndios, sejam eles públicos ou empresariais, tendo
como foco a capacitação para a inovação tecnológica e desenvolvimento. As atividades de P&D
possuem sua importância estratégica, no entanto é difícil o gasto com sua execução. São
considerados dispêndios P&D os recursos financeiros aplicados para a manutenção e
desenvolvimento das atividades e também a aquisição de bens de capital aplicados no
desenvolvimento das pesquisas (FAPESP, 2011).

A categoria P&D se refere ao trabalho sistemático realizado com o intuito de aumentar o
conhecimento sobre o homem, a cultura e a sociedade. Segundo o relatório da Fundação de Amparo
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à Pesquisa do Estado de São Paulo (2011) os dispêndios para essas categorias compreendem aos
que são somados às Atividades Científicas e Técnicas Correlatas, sendo um investimento mais
amplo, como as que cobrem as despesas com bibliotecas, museus, edição de livros, entre outras
ações dessa natureza que fazem parte do conceito amplo de Ciência e Tecnologia. Além disso, as
atividades de inovação tecnológica vão além das atividades P&D, elas formam as etapas científicas,
tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais e a inclusive, os investimentos em novos
conhecimentos.

Diante dessa situação, P&D “é apenas uma destas atividades e pode contribuir em diferentes fases
do processo de inovação, não sendo utilizada apenas enquanto fonte de ideias criativas, mas também
para resolver os problemas que podem surgir em qualquer fase até a sua implementação” (FAPESP,
2011, p. 14). Logo, outras atividades compõem o P&D, como a aquisição de tecnologia, de
equipamentos, início da produção, comercialização de novos produtos, além de outras atividades.

Em suma, as fundações são instituições de personalidade jurídica de direito público ou privado sem
fins lucrativos que dão apoio ao desenvolvimento científico das universidades públicas. Como
elemento que evidencia a transparência das fundações, tem-se os relatórios de gestão acerca das
atividades desenvolvidas. As fundações prestam anualmente tais relatórios, tornando público os atos
de gestão, o desempenho financeiro, os eventos realizados e os resultados operacionais obtidos
(CAMPOS; OLHER; COSTA, 2015).

Quanto as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), estas são agências estaduais
pertencentes à administração indireta de fomento à pesquisa, que tem a função de viabilizar recursos
para o desenvolvimento de pesquisa nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação. O eixo norteador
das FAPs “é a adoção de uma política explícita referente à destinação dos seus recursos públicos,
tendo por base apreciação do mérito das propostas submetidas à obtenção de auxílio financeiro,
atendendo os critérios básicos de excelência, relevância e transparência no processo de avaliação”
(CONDE, 2015, p. 50).

Segundo o referido autor, a experiência pioneira foi com a Fundação de Amparo à Pesquisa no
Estado de São Paulo na década de 1960. Mas, foi a partir da década de 1990 que tem um
crescimento das fundações no Brasil, principalmente após a Constituição, que trouxe dispositivos que
facultam aos Estados a vinculação orçamentária para Ciência e Tecnologia.

As fundações, diante do exposto acima, funcionam como agentes de fomento à pesquisa. O Serviço
Social enquanto uma profissão participa desse processo de construção e produção do conhecimento.
Sabe-se que a pesquisa é elemento constituinte e constitutiva da profissão. A produção do
conhecimento em Serviço Social é importante, uma vez que se insere na dimensão investigativa da
profissão e como forma de atualização do debate sobre os diversos espaços e políticas de inserção
profissional do assistente social. A pesquisa que gera produção de conhecimento é requisito para o
assistente social e faz parte da atitude investigativa da profissão.

De acordo com Guerra (2009), desde 1990, a formação do assistente social dispõe de um projeto
pedagógico que contempla um conjunto de valores e diretrizes que visam um perfil profissional. Como
a profissão está inserida na contradição de classes e das transformações societárias que o
capitalismo impõe, traduz em rebatimentos nas particularidades da profissão, o que leva as entidades
da categoria a ter um direcionamento da formação de um profissional crítico e travestido de
competências teóricas e técnicas de intervenção, que sejam capazes de desvendar as dimensões dos
complexos que formam a totalidade social e nos quais o assistente social atua.

Nesse aspecto, Guerra (2009, p. 01, grifos originais) diz que

a pesquisa assume papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico
que possibilita aliar formação com capacitação, condições indispensáveis
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tanto a uma intervenção profissional qualificada, quanto à ampliação do
patrimônio intelectual e bibliográfico da profissão, que vem sendo produzido
especialmente, mas não exclusivamente, no âmbito da pós-graduação stricto
senso.

A produção de conhecimento no campo do Serviço Social foi impulsionada pelo processo de
renovação profissional a partir da década de 1980. É no trânsito da década de 1970 a 1980 que são
colhidos os primeiros frutos da produção de conhecimento no Serviço Social no âmbito da
pós-graduação. A sua consolidação ocorre na década de 1990. A partir daí é intensificada a
interlocução da profissão com as ciências sociais, bem como toma corpo o conjunto de intelectuais da
categoria (NETTO, 2009).

Segundo Sposati (2007, p. 17-18), o vínculo entre a produção de conhecimento em Serviço Social e o
processo sócio histórico gerou, por sua vez, a capacidade de interlocução entre pesquisadores
provindos do Serviço Social com aqueles ligados a outros saberes. Ampliou-se a inserção e a
interlocução interdisciplinar, e com elas, a construção do reconhecimento científico dessa ‘nova’
perspectiva de análise do real.

A profissão se consolida enquanto campo de produção de conhecimento ao longo dos últimos anos
apoiada pelas agências públicas de fomento à pesquisa, a exemplo do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bem como expande os cursos de pós-graduação nas
Universidades.

É nesse contexto que o Serviço Social constrói coletivamente o seu projeto ético-político, cujo
compromisso perpassa pelo aperfeiçoamento intelectual e competência do assistente social. Isso
implica uma formação acadêmica qualificada e permanente fundamentada na teoria crítica e reflexiva,
capaz de desvelar os complexos da realidade social bem como estimular uma constante preocupação
com a dimensão investigativa. (NETTO, 2009).

A pesquisa é condição fundamental ao exercício da profissão, tendo em vista a elaboração de
respostas qualificadas à realidade em que o profissional atua. A consolidação da pesquisa no Serviço
Social atribui efetividade à materialidade dos princípios ético-políticos que norteiam o projeto
profissional.

Em atendimento a dimensão da profissão a partir das competências profissionais, tem-se o exercício
da pesquisa, que visa,

a apreensão das reais condições de trabalho dos assistentes sociais como
elemento fundamental para o exercício profissional qualificado, visando
alcançar os objetivos e metas pretendidos, e, de outro, a apropriação dos
objetos de intervenção – as diversas sequelas que a exploração da força de
trabalho no capitalismo causa na vida da classe trabalhadora –, suas
condições de vida e formas de enfrentamento. (GUERRA, 2009, p. 03).

A pesquisa é um elemento que permite conhecer a realidade para poder intervir. De acordo com
Bourguignon (2007, p. 47),

Tem contribuído para avanços significativos em diferentes campos da ação
profissional, no âmbito das políticas públicas, no enfrentamento das
expressões da questão social em diferentes momentos históricos, na
construção da proposta curricular e definição dos seus fundamentos teóricos e
metodológicos, na consolidação do projeto ético-político profissional, entre
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outros aspectos.

Filho (2009, p.7), pontua que o pesquisador tem um compromisso para e com a sociedade. Sendo
assim, o conhecimento não deve servir como instrumento de dominação, mas como alternativa de
libertação. Portanto, o assistente social, diante das determinações da atualidade, assume o perfil de
um profissional comprometido com os valores democráticos, incessante na luta pela efetivação da
cidadania e dignidade da vida humana. (FILHO, 2009, p. 11).

3. ALGUNS RESULTADOS

Ao longo da pesquisa realizou-se um levantamento das instituições Fundações de Amparo à Pesquisa
existentes no país. Constatou-se que existe um total de vinte e sete fundações estaduais, sendo uma
em cada estado brasileiro. Assim sendo, Sergipe, Bahia e Alagoas têm três fundações sendo uma em
cada estado. São elas, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, a
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC) e a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL).

Ao todo foram identificados 40 editais, sendo 28 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia (FAPESB) e 12 da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de
Sergipe (FAPITEC). Não foram identificados editais abertos do ano de 2014 da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) por não estarem disponíveis no sítio eletrônico da
fundação.

Os editais abertos pela FAPESB estão relacionados a diversas áreas, envolvendo vários programas
taiscomo: auxílios tese, auxílios dissertação, apoio a programas de inovação, desenvolvimento
científico, tecnológico, publicação de trabalhos, participação e divulgação de eventos científicos, entre
outros.

Percebe-se que nenhum edital está diretamente relacionado à política pública, grande parte dos
editaistrata de auxílios, apoios financeiros, organização de eventos. Entre os pesquisadores
beneficiados, não foram encontrados assistente sociais.

A FAPITEC abriu 12 editais relacionados a auxílio à pós-graduação Stricto Sensu; apoio a Educação
Ambiental; Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Programa de auxílio ao pesquisador para
participação em eventos e publicações científicas; Programa de apoio e desenvolvimento de políticas
públicas para o Estado de Sergipe; Proposta de projetos de pesquisa em parceria com instituição
internacional.

Foi possível identificar a partir dos resultados obtidos, os editais da FAPESB e FAPITEC no apoio ao
desenvolvimento de pesquisa. Como se observa, o foco das pesquisas é diversificado, contendo
apoio a projeto de pesquisa científica e/ou tecnológica que envolve a área ambiental, cuja proposta é
ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas e biomas
baianos; outra proposta versa sobre o projeto de pesquisa para o Sistema Viário de Oeste Ponte
Salvador para fins de desenvolvimento regional, onde a seleção das propostas visa contribuir para o
aperfeiçoamento dos estudos técnicos contratados para o Sistema Viário Oeste pelo Governo baiano,
a transferência de conhecimento e tecnologias geradas pelos estudos para universidade e empresas
da Bahia e por último, maior conhecimento dos possíveis impactos ambientais, urbanísticos,
paisagísticos, sociais e/ou econômicos gerados pelo Sistema Viário Oeste; apoio a pesquisa na
empresa na modalidade de apoio a gestão da inovação com o objetivo de incentiva e promover a
inovação tecnológica nas organizações empresarias baianas.
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Nota-se apoio às atividades de pesquisa científica para subsidiar a formulação de políticas públicas
de acordo com interesse de entidade da administração Pública Estadual.

Apoio a pesquisa de natureza científica ou tecnológica no desenvolvimento de políticas públicas na
agricultura, tecnologia, meio ambiente e de inovação. Além disso, os editais direcionados a pesquisa
também concedem apoio para desenvolvimento de inovações de produtos para empresas baianas
com fins lucrativos, ou seja, a justificativa é de promover o aumento de atividades relacionadas a
pesquisa e inovação com fins econômicos.

Os dados referentes ao apoio financeiro das fundações (FAPESB e FAPITEC) revelam a participação
e publicação dos resultados de pesquisas dos pesquisadores são propostas aceitas pelos editais,
uma vez que estimula a divulgação científica do conhecimento produzido na Universidade Pública. É
parte dos objetivos dos editais, o incentivo a divulgação da produção científica e/ou tecnológica. Vê
também o apoio em função das produções constituírem potencial para o desenvolvimento econômico,
social e cultural dos Estados.

Além disso, o apoio a divulgação científica mediante a circulação de livros e da divulgação dos
eventos científicos a partir do foco dos editais – Ciência, tecnologia e inovação – estimula o
desenvolvimento e disseminação da produção científica nos estados. Diante disso, reafirma-se a
publicação científica cuja natureza possa ser relevante para o desenvolvimento em aspectos
econômicos, sociais e culturais no Estado.

Também é visível o apoio e incentivo a participação de professores pesquisadores em eventos de
natureza científica e/ou tecnológicas, para apresentação de trabalhos de sua autoria, através da
concessão de passagens aéreas e/ou terrestres.

Evidencia-se o apoio das fundações na destinação de recursos financeiros para auxiliar as pesquisas
dos programas de pós-graduação nos níveis mestrado, doutorado e pós-doutorado, vinculados as
Instituições de Ensino Superior dos dois Estados. Salienta-se a importância desse apoio na formação
de pesquisadores que possam contribuir a partir dos resultados de suas pesquisas no âmbito do
conhecimento científico. Um dos objetivos é auxiliar na finalização dos trabalhos de dissertações e
teses, de modo a contribuir para a qualidade da formação dos mesmos. As propostas contempladas
abrangem diversas áreas do conhecimento, tais como Ciências Sociais, Ciências Agrárias e da Terra,
Ciências Humanas, dentre outras. Além disso, há apoio para os programas de pós-graduação no nível
mestrado profissional, com vistas a estimular a formação de mestres profissionais qualificados que
possam desenvolver atividades e trabalhos técnico-científicos em temas de interesse público nas
áreas vinculadas ao mercado de trabalho. Verifica-se também o apoio de bolsas a pós-graduação nos
níveis mestrado e doutorado para participação na execução de projetos de pesquisa.

Outro dado relevante são os editais que têm o objetivo de incentivar e promover a inovação
tecnológica através do apoio financeiro, assim como conceder premiações as ideias inovadoras. Os
projetos visam à construção de metodologias para gestão da inovação de empresas nos Estados. A
premiação como forma de incentivo a pesquisa na área da ciência, tecnologia e informação é uma
estratégia de estimular a participação de pesquisadores, bolsistas e demais participantes a se
envolverem em atividades científicas e tecnológicas inovadoras.

Há também os editais que proporcionam apoio por meio de recursos financeiros, o fomento e
promoção de ações da popularização da Ciência e Tecnologia nos estados, além de apoiar a
organização dos eventos científicos, tecnológicos e de inovação e empreendedorismo nos vários
âmbitos de abrangência.

No ano de 2014 é identificado apenas um edital no que se refere ao apoio de bolsas de Pesquisa de
Iniciação Científica e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação no Estado de Sergipe, já o Estado da Bahia não registrou nenhum edital dessa natureza.
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O objetivo do edital é oferecer apoio financeiro por intermédio de bolsas PIBIC e PIBITI com o objetivo
de despertar a vocação científica e o incentivo de talentos potenciais dos estudantes de graduação
mediante a participação nos projetos de pesquisa.

Alguns editais trazem propostas diversificadas. Entre elas, o apoio a proposta de implantação e
execução de projeto para fortalecimento da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação que utilize o
Processamento de Alto Desempenho. Há também o apoio financeiro com foco na seleção de
propostas que potencializem o uso da tecnologia da informação e comunicação para implantação de
redes digitais, além de propostas que visam o fortalecimento do curso de especialização objetivando a
inovação nas instituições de ensino superior.

O edital que refere à assessoria internacional visa o estímulo da cooperação internacional nas
universidades, onde os pesquisadores possam implementar os projetos de pesquisa, visa também por
essa estratégia a qualidade da pós-graduação stricto sensu no estado.

O mapeamento das Fundações estaduais de fomento a pesquisa nos estados nordestinos de
Alagoas, Sergipe e Bahia mostrou que dos editais levantados referentes ao ano de 2014 consta que
não há pesquisas com foco específico sobre o Serviço Social, pois, como há diversidade nos tipos de
propostas submetidas aos editais, nota-se a ausência de políticas ou propostas específicas do
Serviço Social; quanto ao objetivo referentes aos pesquisadores, o mesmo argumento do objetivo dois
se aplica, uma vez que os pesquisadores estão vinculados as áreas de abrangência do conhecimento
científico e/ou tecnológico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho consistiu na apresentação dos resultados finais da pesquisa sobre as fundações públicas
estatais nos estados do Nordeste, com um recorte exclusivo dos estados de Bahia, Sergipe e
Alagoas. Tendo em vista que a finalidade da pesquisa é de analisar a produção de pesquisas e o
perfil dos pesquisadores na área de Serviço Social e Política Social, financiadas por Fundações
Estatais de Amparo à Pesquisa a fim de perceber de que forma podem subsidiar a formulação de
políticas nesses estados, observa-se que a partir dos resultados atingidos, esse objetivo não foi
atingido parcialmente, uma vez que as propostas contempladas de acordo com os objetivos dos
editais estão vinculadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, não contemplando
projetos de pesquisas para subsídios de políticas sociais nos Estados.

Embora os dados apontem perspectivas de financiamento de ações diferentes do que se esperava
com os objetivos, não deixa de ressaltar a relevância das fundações no âmbito do apoio para o
desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados em foco, visto que as propostas contempladas
direcionam para pesquisadores vinculados as Instituições de Ensino Superior, contribuindo junto as
mesmas bem como demais instituições para a produção científica.

Tendo em vista os editais do ano de 2014, observa-se a partir dos objetivos e resultados, a tendência
de destinação de recursos ao apoio em atividades de natureza científica, tecnológica e de inovação, o
que revela o interesse econômico, social e cultural da contribuição científica para o Estado, elemento
presente nos editais.

No entanto, no campo específico das políticas sociais, lócus de intervenção do Serviço Social, não há
evidência de projetos bem como de destinação de recursos ao desenvolvimento de projeto de
pesquisa para a área. Mas, de outro lado, identifica-se contemplados dessa área, com foco no apoio
financeiro de bolsa para programa de pós-graduação em Serviço Social, o que contribui para a
formação qualificada de pesquisadores bem como para o desenvolvimento da pesquisa, em matéria
de produção de conhecimento.
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Percebe-se a importância do papel das fundações para a educação, como foco na pesquisa, ciência e
tecnologia, uma vez que esses elementos contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Reforça
sua contribuição na produção científica no contexto brasileiro, bem como sua atribuição na promoção
do desenvolvimento da pesquisa em várias áreas do conhecimento.
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