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Este trabalho é resultado da dissertação de mestrado intitulada “Universidade, Ciência & Tecnologia e Inovação: Bases para um Sistema Nacional de Inovação”.
O objetivo deste artigo é apresentar os resultados da pesquisa realizada durante os últimos dois anos e contribuir com a discussão sobre a relação entre a produção do conhecimento científico e a organização de políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Os procedimentos metodológicos se fundamentaram na utilização de fontes documentais, interpretadas através do Método Dialético, o que permitiu analisar a política de C&T brasileira, tendo como dimensão o quadro imposto pelo capital internacional, as especificidades do Estado brasileiro do pós-Segunda Guerra Mundial e as políticas apresentadas pelo então governo Fernando Henrique Cardoso.

As políticas de C&T e o Estado Brasileiro 

Com a modificação no processo de acumulação do capital, iniciada no final da década de 70, denominada acumulação flexível (David Harey), a produção científica e tecnológica passou a ter uma centralização ainda maior. Num cenário de crise econômica, a necessidade de aumentar o valor agregado dos produtos amplia as possibilidades de desenvolvimento econômico. Por isso, a organização de uma política nacional direcionada ao incentivo da inovação é indispensável para o crescimento industrial e social da nação.
Considerada fator de desenvolvimento econômico, a capacidade tecnológica, concentra-se, cada vez mais, em torno das principais potências e de suas corporações industriais, que investem bilhões de dólares todo o ano em P&D.
De acordo com a OCDE, em 1998, as empresas norte-americanas investiram 2,2% do PIB em P&D; as da Coréia do Sul, 1,8%; as francesas, 1,4%; e as brasileiras, 0,3%. Os baixos índices de investimentos da indústria brasileira na produção tecnológica explicitam a realidade, não ser a C&T ainda totalmente incorporada ao setor produtivo nacional.
Historicamente, a política de C&T no país começa a ser implementada no início dos anos de 1950, com a criação, em 1951, da CAPES e do CNPq, agências de financiamento, então consideradas, essenciais para a formação da base científica constituída nas universidades, nos centros e nos núcleos de pesquisa do país. A ampliação desse sistema de pesquisa acontece no final dos anos 60 e início dos 70 com a criação do BNDE/FUNARTE (1964), FINEP (1965), FNDCT (1969), INPI (1971), INMETRO e IPBDCT (1973), SNDCT (1975)  (ROMERO, 1998).
Durante esse período, o Estado assume a responsabilidade de constituir uma política de industrialização nacional, baseada na substituição de importações, o que exige investimentos no aumento das capacidades tecnológica e educacional. Ao longo dos governos militares, inúmeros planos de incentivo tecnológico são criados Os principais programas foram: Programa de Ação Econômica e Social – PAEG – (1964-1967) e o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social (1967-1976), ambos no governo Castelo Branco;  o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) e a Política Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PNDCT) durante o governo do general Costa e Silva; no governo Médici, são criados o Plano de Metas e Bases para a Ação do Governo (1971-1973), o I Plano Nacional de Desenvolvimento – PND – (1972-1974) e o Orçamento Plurianual de Investimentos; em 1974 com a posse do general Geisel é criado o II PND (ROMERO, 1998)., contudo esses planos apresentam poucas relações de continuidade entre si, prejudicando a continuidade de ações. A criação desses programas almejavam a conquista de metas de desenvolvimento industrial ligadas a transformação capitalista monopolista do Brasil.
A implementação do padrão de desenvolvimento monopolista exige uma série de modificações na estrutura organizacional do capitalismo competitivo como, por exemplo: enorme concentração demográfica nos espaços urbanos; renda per capita elevada, pelo menos em alguns setores da população; mercado interno fortalecido e diversificado; existência de capital financeiro solidificado para financiar o desenvolvimento tecnológico e industrial; modernização tecnológica incorporada ao sistema produtivo e um Estado controlado pela burguesia nacional, com o qual mantém um clima de estabilidade política econômica.
Devido à dificuldade de execução desses requisitos poucos países periféricos tiveram condições de absorver essas mudanças através de um simples deslocamento de fronteiras políticas, econômicas e culturais. Como conseqüência dessa realidade, coube ao Brasil a estratégia usada pela maioria dos países periféricos, denominada por Florestan Fernandes “penetração segmentada”, que possibilitou enormes vantagens às corporações mundiais, as quais, para atingirem os seus objetivos comerciais, financeiros ou políticos não precisavam de:

(...) “interferir, extensa e profundamente, na estrutura colonial, neocolonial ou competitiva das economias hospedeiras; ao contrário, essas estruturas lhes eram altamente vantajosas, já que economias desse tipo não dispunham de mecanismos econômicos reativos de autodefesa. A incorporação, por sua vez, não se fazia à economia capitalista central, mas ao império econômico das grandes corporações envolvidas” (FERNANDES, 1975, p. 252).

Aos países periféricos, em particular ao Brasil, essa “penetração segmentada” causou o aumento da dependência com as grandes corporações econômicas sediadas nos países centrais, gerando dificuldades ao desenvolvimento de uma indústria nacional com forte evolução tecnológica.
A implementação desse padrão monopolista de acumulação capitalista no Brasil teve como fundamento dois aspectos: o primeiro diz respeito a uma decisão externa, a de transformar o Brasil numa economia monopolizada e dependente, demonstrada por uma alocação de recursos suficientes para financiar essa transformação econômica e pelo deslocamento empresarial responsável pela reestruturação do país. O segundo, à existência de uma decisão interna da classe dominante, a de levar à frente uma alteração do regime de caráter monopolista dependente (FERNANDES, 1975).
Essa “vontade interna” de favorecer o crescimento do capital externo como base para o desenvolvimento industrial, faz com que, a principal função do Estado seja a de dar suporte aos grandes conglomerados industriais, em sua maioria estrangeiros. Como conseqüência, os investimentos em C&T ficam subordinados aos interesses do capital internacional, que almeja ampliar o seu domínio sobre o território, mas sem permitir a criação de ambiente favorável à inovação.
Ao subordinarem a política de C&T aos interesses externos, os governos militares acabam não contribuindo para a elaboração de uma política nacional de C&T autônoma e que permitisse a difusão ampla da pesquisa científica no âmbito industrial. A falta de uma política que visasse a integração dos agentes envolvidos com a pesquisa científica, o setor produtivo e as necessidades da população brasileira contribuem para a instabilidade e a concentração da pesquisa em poucos centros de excelência. O resultado dessa política sobre a industrialização é a pouca incorporação da prática inovativa nas indústrias nacionais, tendo como efeito o aumento da dependência tecnológica do país frente aos maiores detentores do conhecimento do mundo.
Então, esse modelo industrial, implantado cooperativamente entre o Estado, o capital nacional e o capital externo, necessita de um sistema educacional que reproduza a lógica da empresa. Nesse modelo empresarial, o trabalhador é disciplinado, ainda na escola, para executar tarefas rotineiras e controladas por uma estrutura de hierarquia. Essa estrutura hierárquica impede o desenvolvimento da criatividade do trabalhador. Com essas medidas, o Estado contribui para a desvalorização da força de trabalho e cria obstáculos para a formação de mão-de-obra mais qualificada.
Nesse ambiente contraditório, fruto das ações autoritárias do governo militar, da vontade da sociedade científica em ampliar a produção do conhecimento e das exigências do capital externo é que se desenvolve a pesquisa científica, realizada em sua grande maioria nas universidades públicas.

A produção do conhecimento científico e a universidade 

Devido as especificidades da formação do Estado brasileiro, principalmente, no que se refere a produção do conhecimento científico é necessário destacar a centralidade desempenhada pela universidade pública no desenvolvimento da pesquisa científica.
A formação das universidades no mundo não segue um único modelo, mesmo porque as raízes econômicas, sociais e políticas são distintas de país para país, o que possibilita modelos diferenciados de universidades. No Brasil, a implementação de um sistema universitário acontece de forma tardia; somente na década de 1930, é criada a Universidade de São Paulo. 
As particularidades da formação das universidades brasileiras são fatores indispensáveis para se compreender o processo de constituição dessa instituição e, principalmente, sua relação com a produção do conhecimento. A implementação tardia e a pequena centralidade ocupada no contexto de formação do Estado Nacional são aspectos que interferem na produção do conhecimento.
A trajetória de construção, suas particularidades e a consolidação da universidade demonstram que essa instituição surge como parte constitutiva das realidades sociais vivenciadas pelos homens ao longo de sua história. Ao admitir a universidade como um produto social, deve-se entendê-la como uma instituição social; isso significa que “ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte. Não é uma realidade separada e sim uma expressão historicamente determinada de uma sociedade determinada” (CHAUÍ, 2001, p. 35).
Para se compreender a relação construída, ao longo do tempo, entre a universidade, a sociedade brasileira e a produção do conhecimento, o ponto de partida é a formação histórica do Brasil. Para isso, dois pontos são prioritários: o primeiro é a origem autoritária brasileira, que possibilita entender as relações internas nas universidades e sua função social para o Estado brasileiro; e o segundo, as mudanças apresentadas pelo novo processo de acumulação do capital, que impõe uma série de modificações na estrutura universitária nacional.
As marcas de uma sociedade colonial sustentada pela escravidão são mantidas até os dias de hoje. As relações de poder no Brasil estão marcadas por relações domésticas e familiares em que predomina o espaço privado sobre o público. Essa forte hierarquização se expressa numa situação em que há sempre alguém que manda e outro que obedece.
Tais relações domésticas, estabelecidas ao longo da história brasileira, caracterizam uma diferenciação entre a população: os considerados como iguais, mantendo entre si uma relação de cumplicidade; e os considerados diferentes, que são obrigados a manterem uma relação de favor, cooptação, tutela e, dependendo do grau de desigualdade social, a própria opressão. A manutenção desses poderes particulares garantidos pela “força” ou pelo “favor” servem de base para a formação da “democracia” brasileira.
Ainda hoje, as conseqüências dessas características sócio-autoritárias são expressas: através de uma enorme burocratização interna, o que impede uma verdadeira circulação dos conhecimentos produzidos; na aceitação, por parte de alguns membros da comunidade universitária, das medidas impostas pelos dirigentes das universidades e do governo como, por exemplo, a separação entre ensino, pesquisa e extensão, o ataque à autonomia, a redução de recursos; numa forte hierarquização de poderes, o que, além de restringir a construção de espaços democráticos, é um obstáculo ao pleno funcionamento de projetos de pesquisa e da própria graduação.
Nessa perspectiva, a universidade é administrada de acordo com os interesses de uma oligarquia, que vê na instituição um lugar de disputa de poder e de prestígio social. Essa função social da universidade brasileira representa um obstáculo, já na fundação, ao pleno desenvolvimento do conhecimento. A constituição de um saber científico exige autonomia e liberdade de pensamento. A inexistência desses aspectos beneficia a disputa de poder e de prestígio social, o que possibilita uma redução da sua capacidade científica, pois a constituição do saber científico passa a ser subordinado aos interesses particulares de setores da sociedade e deslocados de objetivos nacionais.
O outro fator destacado para compreender a relação entre a universidade, a sociedade e a produção do conhecimento científico é analisar as modificações impostas pelo novo processo de acumulação do capital. A implementação desses novos padrões de acumulação afetam diretamente a estrutura da universidade e são impostos através dos organismos internacionais, principalmente, o Banco Mundial e a OMC.
Em 1998, um documento publicado pela OMC intitulado de Servicios A OMC define quatro modalidades de serviços que, evidentemente, aplicam-se todas à educação: a) o fornecimento de serviços através das fronteiras; b) o consumo dos serviços no estrangeiro; c) a presença comercial (quando, por exemplo, um estrangeiro torna-se proprietário no território de outro país, como fazem as cadeias de hotéis); d) a presença de pessoas físicas (DIAS, 2002, p.8). de Enseñanza – restricted - S/C/W/49 – definiu novas regras e novos princípios para a educação e, particularmente, para o ensino superior.
Nesse documento, os serviços educacionais são divididos em quatro categorias principais: serviços de ensino primário; serviços de ensino secundário; serviços de ensino superior (terciário); e serviços de ensino para adultos.
O ensino terciário é dividido ainda em: ensino post-secundária técnica e vocacional, e a obtenção de diploma universitário ou equivalente. Essa divisão almeja modificar “las categorias relacionadas com la enseñanza superior/terciaria, para dar mayor cabida a los tipos de estudios no universitários” (OMC, 1998a, p.1).
Para a OMC, normalmente, a educação é considerada como um bem de consumo público garantido gratuitamente pelo Estado e livre de encargos ou a preços que não correspondem aos custos de produção. Na perspectiva de conceber a educação como um bem de consumo, a OMC avança nessa denominação e considera a educação, também, como um bem de consumo privado, em que os preços serão fixados livremente pelas instituições provedoras (OMC, 1998a, p.2). Enquanto um bem de consumo privado, cabe à própria OMC regulamentar esses serviços e interferir em leis nacionais, quando essas forem consideradas obstáculos para a livre concorrência.
A compreensão dos conceitos usados pela OMC torna-se importante para se entenderem os objetivos dessa instituição para a educação. O ensino básico ou fundamental, garantido pelo Estado, está no âmbito do que a terminologia do AGCS Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, o seu objetivo é o de provocar uma liberalização progressiva dos serviços, inclusive os educativos. O GATS ou AGCS engloba atualmente 134 países. define como serviços governamentais e que estão fora da competição comercial. Contudo, há segmentos em que a participação do setor privado, mesmo que ainda pequena, tem enormes possibilidades de crescimento, como é o caso do ensino superior Ao afirmar que a participação da iniciativa privada no setor de serviços terciários é ainda muito pequena, a OMC leva em consideração dados mundiais. Ao se verificar a situação de cada país essa realidade pode mudar; um exemplo é do próprio Brasil, onde a participação da iniciativa privada representava em 1999, de acordo com o Censo do MEC de 2000, 64,6% do total de matriculados..
A centralidade que o ensino superior ganha nas últimas décadas é destacada como um segmento fértil para o crescimento dos investimentos privados no setor. Para isso, implementar uma série de reformas, garantindo maior liberdade às instituições provedoras, é defendido como uma necessidade que começa a ser praticada nos EUA e nos países europeus.
Para a OMC,

“Esas reformas ofrecen a las instituciones mayor autonomía en lo tocante a la libertad de abrir o cerrar facultades o departamentos, o desarrollar las estructuras y programas interdisciplinarios que consideren idóneos para las nuevas tendencias del mundo empresarial, científico o social. Entre las consecuencias de esta nueva orientación que se ha dado al control, cabe citar una menor necesidad de fondos públicos, una mayor competencia y la introducción de reformas institucionales destinadas a reducir los costos e incrementar los ingresos. Estas, a su vez, han repercutido en iniciativas encaminadas a atraer a un número más elevado de estudiantes que pagan sus gastos de matrícula, incluidos los extranjeros” (OMC, 1998a, p.4).

Essas reformas visam a adaptar as leis que regulamentam a educação em nível nacional à lógica e aos interesses do mercado. O ponto fundamental é a garantia de uma autonomia que permita liberdade aos departamentos e faculdades, para desenvolverem estruturas e programas de cursos necessários às novas tendências empresariais.
Até o momento, o governo brasileiro não demonstrou nenhuma posição específica sobre os serviços educacionais. Contudo, em 1999, uma comunicação oficial (WT/GC/W/333) – intitulada “Preparations for The 1999 Ministerial Conference” – apresentou uma posição geral sobre a regulamentação dos serviços. Para o governo, desde a Rodada do Uruguai, houve pouco progresso nas negociações sobre a liberalização dos serviços, o que deixa os países em desenvolvimento com incertezas sobre possíveis acordos (OMC, 1999, p.1).
Apesar de adotar uma determinada “incerteza” frente aos possíveis acordos, o governo brasileiro admite no primeiro item da nota que enfrentará as negociações sobre a regulamentação dos serviços comerciais, respeitando os limites da estrutura conceitual e legal da OMC. O objetivo dessa intervenção é o de buscar resolver lacunas que impedem a concretização de acordos. Porém, a comunicação brasileira não deixa claro quais são as lacunas existentes nos acordos e porque elas são responsáveis pela “incerteza” dos países em desenvolvimento (OMC, 1999, p.1).
Aqui a posição do governo brasileiro pode ser considerada como preventiva, pois admite existirem “incertezas” que colocam em questão a participação imediata dos países em desenvolvimento. Contudo, ao passo que não há uma posição transparente sobre a discussão – a educação considerada um serviço regulamentado pela OMC – o governo coloca-se no quadro “conceitual e legal” da OMC, aceitando o princípio norteador da discussão.
O fundamento ideológico da proposta de transformar a educação em um serviço está diretamente ligado às modificações e às críticas sofridas pela presença do Estado, não só nos Setores de Produção mas também nos Serviços Não-Exclusivos. A partir da década de 1980, as críticas mais comuns referem-se à idéia de que a intervenção do Estado é sinônimo de ineficiência e que somente a iniciativa privada é capaz de possibilitar benefícios econômicos, sociais e políticos para o país.
A concepção de Estado Mínimo almeja a retirada da intervenção do Estado não só dos setores de produção mas também dos setores de serviço público, pois os direitos sociais são concebidos como medidas reguladoras do Estado na economia.
Para Chauí, essa visão:

(...) “exclui as exigências democráticas dos cidadãos ao seu Estado e aceita apenas as exigências feitas pelo capital ao seu Estado, isto é, exclui todas as conquistas econômicas, sociais e políticas, vindas de lutas populares no interior da luta de classes” (CHAUÍ, 2001, p. 177)

Nessa perspectiva, a substituição do conceito de direito pelo de serviços representa um encolhimento do espaço público e a ampliação do espaço privado. Essa modificação profunda na concepção de Estado tem conseqüências graves para a maioria da população, pois é no ambiente nacional que conquistas como a educação, a saúde entre outras se concretizaram. Afastar o Estado das responsabilidades, com os direitos democraticamente conquistados pela população, é um passo para desregulamentação de conquistas.
Ao admitir a educação como um serviço, a OMC se apóia na necessidade de se reformar o Estado, para defender um distanciamento entre a Educação e o Estado. O questionamento do papel desempenhado pelo Estado Nacional busca enfraquecer as garantias legais que, nacionalmente, foram conquistadas pelos povos, facilitando-se assim, a entrada de “empresas internacionais” que desejam acumular mais lucros e monopolizar o processo de produção cultural.
A transformação da educação em serviço tem impacto direto na produção do conhecimento científico, pois esse depende diretamente da organização de sistemas educacionais nacionais. A consolidação de uma política de C&T necessita de educação de qualidade e fundamentada em princípios culturais determinados autonomamente pelas nações. A proposta da OMC rompe com esses princípios ao determinar normas internacionais de regulamentação para educação.
No próximo item, serão discutidas a prática inovativa e sua relação com o processo de desenvolvimento econômico. A proposta de organização de um Sistema Nacional de Inovação é apresentada como proposta organizacional das políticas de C&T. A concretização desse SNI exige um sistema educacional de qualidade e que esteja ligado às diretrizes decididas soberanamente por cada nação.

C&T, Inovação e o Desenvolvimento Econômico: Bases para um Sistema Nacional de Inovação 

Nos últimos anos, como presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso dá  inicio, através do MCT, à elaboração de documentos, abordando a inovação tecnológica (Livro Verde e o Livro Branco), concluídos com a elaboração de um projeto de lei de Inovação Tecnológica, enviado para o Congresso ao final de 2002, regulamentando as bases inovativas do país, e fundamentado em três princípios básicos:

	Estímulo à inovação, através da flexibilização das atividades e das relações estabelecidas entre as instituições científicas e tecnológicas;

Estímulo à gestão da inovação, através da regulamentação de regimes de comercialização das inovações científicas e tecnológicas;
Estímulo à inovação nas empresas, estabelecendo arranjos pré-competitivos necessários para a instalação do ambiente inovativo empresarial.

Em síntese, esse projeto de lei de Inovação estabelece a interação entre os setores envolvidos com as produções científica e tecnológica e as empresas. O objetivo é constituir sinergias fundamentais para se aumentar a capacidade inovativa do parque industrial instalado no país, possibilitando o aumento da competitividade. Trata-se de metas de grande relevância e complexidade e a sua concretização exige o estabelecimento de medidas não abordadas pelo projeto.
Para o então governo Fernando Henrique Cardoso, a elaboração do projeto de lei de Inovação é um passo para a constituição efetiva do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, considerado como instrumento de desenvolvimento econômico.
É correto afirmar que a existência de uma política nacional de CT&I é um instrumento para o desenvolvimento econômico, contudo algumas afirmações devem ser levantadas: Quais as prioridades? Quais os objetivos? Como será constituída? Como serão articulados os setores envolvidos?
A resposta dessas questões são fundamentais para o sucesso de uma política nacional de C&T voltada para ampliação da capacidade inovativa de um país.  A organização de uma política de inovação necessita de estruturas organizacionais e de mecanismos institucionais para se coordenarem as interações entre as instituições envolvidas na produção de Ciência e Tecnologia e as empresas.
A definição de estruturas organizacionais e de mecanismos instituições exige uma transparente analise do cenário internacional. A centralidade das atividades de pesquisa determina, na maioria das vezes, uma concentração em torno de alguns países e, internamente, de algumas empresas. Em matéria de organização e distribuição da P&D “a regra tem sido sempre, geralmente, sua centralização no país de origem do grupo” (CHESNAIS, 1996, p. 149).
A constatação de um cenário internacional cheio de obstáculos para o desenvolvimento tecnológico serve para demonstrar a necessidade de novas formas de expansão industrial comprometida com o crescimento integral do país. Essas novas formas estão ligadas aos seguintes pontos: i) articulação entre o crescimento econômico e o mercado interno, aumentando as condições de vida da população; ii) o Estado tem que assumir a função de agente planejador e dinamizador do crescimento, para isso é necessário alterar a orientação política de dependência com os países desenvolvidos; iii) incrementar relações econômico-sociais regionais e inter-regionais, objetivando a definição de produtos e processos mais adaptados às necessidades do país; iv) investir na formação de recursos humanos para o desenvolvimento tecnológico (ROMERO, 1996, p.110).
Nessa perspectiva, a organização de um Sistema Nacional de Inovação pressupõe a organização e planejamento das atividades de pesquisa necessárias para o desenvolvimento industrial voltado para o atendimento das demandas sociais do país. Como um dos pilares desse sistema, a educação e, principalmente, a pesquisa científica têm papéis destacados.
De acordo com Melo (1996), Patel e Pavit classificaram dois tipos de SNIs:
Míopes: tratam os investimentos em atividades tecnológicas como qualquer outro investimento feito pelo Estado. As realizações desse sistema estão ligadas a uma demanda bem determinada pelo mercado e incluem taxas de desconto, devido ao risco e do tempo gasto na pesquisa.
Dinâmicos: são os que reconhecem que além dos resultados tangíveis na forma de produto, processos e lucros, as atividades de pesquisa acarretam, ainda, importantes sub-produtos intangíveis, na medida em que constituem aprendizados tecnológicos que, provavelmente, serão usados em outras atividades.
A organização do Sistema Nacional de Inovação exige a definição de traços gerais que desempenhem papel preponderante no sucesso de uma política nacional, que espera alavancar a produção científica como instrumento de aumento da capacidade de inovação do país. Para Melo, esses traços são:

(...)”o papel do Estado; o papel da estratégia de P&D das empresas; o papel da educação e do treinamento dos pesquisadores, técnicos e trabalhadores, e das instituições sociais relacionadas a eles; a estrutura conglomerada da indústria, a organização interna das firmas e as relações inter-firmas; a organização institucional e a estrutura do setor financeiro”MELO, 1996, p. 9).

As empresas e instituições de pesquisa investem cada vez mais recursos e tempo na produção de Ciência e Tecnologia, acarretando atividades de desenvolvimento mais complexas e dependentes de um conhecimento gerado nos laboratórios das grandes empresas. A competitividade da empresa está cada vez mais ligada à capacidade de acesso ao conhecimento e à transformação desse em inovação, que pode ser radical, responsável por mudança profunda nos paradigmas tecnológicos, ou incremental, ligada à modificação de produtos ou processos de produção. 
Nessa perspectiva, os países em desenvolvimento podem, através da incorporação/importação de tecnologia, desenvolver um processo de aprendizagem e adaptação, tendo como objetivo assimilarem essa tecnologia à realidade do país. 
Partindo da realidade, já destacada anteriormente, da produção mundial de C&T, as inovações incrementais (MELO: 1996) ou menores (ROMERO: 1998) constituem um fator de grande relevância para o aumento da competitividade dos países em desenvolvimento. Essa visão, tem como base a imitação ou cópia tecnológica, cria originalidade indispensável para a evolução do conhecimento científico e contribui para a redução de custos, melhoria de qualidade e maior diferenciação da produção (ROMERO, 1998, p. 111).
A utilização dessa estratégia coloca para os governos nacionais a meta de fortalecer os sistemas de P&D do país. A estrutura de P&D deve propiciar a constituição de redes de ligação com as necessidades do setor produtivo e da sociedade. 
Portanto, a implementação dessa noção de inovação menor se constituiria como um, 

(...) “processo acumulativo de aprendizagem, experiências práticas e aperfeiçoamento da tecnologia, aglutinando todos os conhecimentos operacionais necessários ao funcionamento eficaz de um determinado sistema produtivo. Em outras palavras, as potencialidades das inovações menores se encontrariam presentes na organização da produção, nas atividades administrativas, na formação de recursos humanos, na organização do trabalho, nos processos de comercialização” (ROMERO, 1998, p. 112).

O sucesso dessa concepção de inovação está diretamente interligado ao papel desempenhado pelo Estado no aumento da competitividade das empresas nacionais. Desde meados da década de 80, o discurso de retração do Estado nos domínios industriais foi acelerado, porém essa prática não foi usada pelos países desenvolvidos. Segundo a OCDE, “os governos têm considerado imperativo contrabalançar o grau elevado de abertura ao exterior (redução de barreiras tarifárias) mobilizando uma gama de instrumentos, visando melhorar a competitividade de suas empresas” (CASSIOLATO, 1996, p. 9).
Nessa perspectiva, o investimento em educação e, principalmente, na pesquisa universitária é fundamental para a melhoria da competitividade científico-tecnológica. O benefício da pesquisa universitária não é somente produzir uma quantidade de trabalhos científicos de alta qualidade, mas o de formar indivíduos capacitados para a pesquisa (MELO, 1996, p.22). 
O aumento da capacidade de pesquisa e, conseqüentemente, da formação de recursos humanos qualificados é fundamental para se criar o ambiente favorável ao processo de inovação. Tanto as inovações radicais quanto as incrementais necessitam de investimentos permanentes em pesquisa.
A constituição de um Sistema Nacional de Inovação tem como função a elaboração e organização de uma política nacional coordenada pelo Estado. A definição de prioridades deve ser acompanhada por uma política industrial, objetivando o aumento da competitividade do parque industrial, o aumento dos índices de emprego e da distribuição de renda. Contudo, ao se analisar detalhadamente o projeto, percebe-se que essas questões ou não são abordas, ou são consideradas secundárias. A inexistência dessa interação é demonstrada nas diretrizes estratégicas identificadas no Livro Branco: 

“I. Implantar um Efetivo Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. II. Promover a inovação para aumentar a competitividade e a inserção internacional das empresas brasileiras. III. Ampliar de forma sustentada os investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação. IV. Expandir e modernizar o sistema de formação de pessoal para Ciência, Tecnologia e Inovação. V. Ampliar, diversificar e consolidar a capacidade de pesquisa básica no País. VI. Modernizar e consolidar instituições e procedimentos de gestão da política de Ciência, Tecnologia e Inovação e os mecanismos de articulação com as demais políticas públicas. VII. Educar para a sociedade do conhecimento. VIII. Intensificar e explorar novas oportunidades da cooperação internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação. IX. Ampliar a dimensão estratégica das atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação” (LIVRO BRANCO, 2002, p. 49).
 
Um ponto em comum entre todas as diretrizes é a disponibilidade governamental de fornecer suporte à inovação tecnológica das empresas. A ausência de objetivos sociais, de prioridades e de metas transparentes para o desenvolvimento tecnológico demonstra os limites dessa política de inovação. Mais uma vez na história brasileira, o setor público é responsável pelo desenvolvimento do setor privado. Ao evitar o risco existente na pesquisa tecnológica, o setor privado apropria-se da capacidade científica existente nas instituições públicas para agregar valor aos seus produtos.
Na perspectiva apresentada, o estímulo à inovação se restringe a questões de caráter administrativo, centradas na criação de instrumentos legais que possam flexibilizar o trabalho do pesquisador e das próprias instituições científicas e tecnológicas.
Como, majoritariamente, a pesquisa científica é realizada no âmbito das universidades públicas, o Estado organiza reformas de caráter racionalizador, com o objetivo de modificar a atual estrutura social dessas instituições científicas, para adaptá-las às necessidades do novo padrão de acumulação.
A mudança na estrutura da universidade tem relação direta com a proposta de flexibilização das instituições de pesquisa, para beneficiar a inovação das empresas. Historicamente constituída, a interação entre a universidade e a produção científica dá a essa instituição o papel central em qualquer política de CT&I que venha a ser elaborada no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a política de C&T do governo passado percebe-se a existência de uma enorme coerência com as reformas educacionais, pois ambas estão voltadas para um processo de subordinação ao capital internacional. Os ataques à integridade do sistema educacional e à qualidade são mecanismos que impedem o pleno desenvolvimento do conhecimento, aprofundando a dependência tecnológica do país.   
Ao formular a política de inovação, espera-se facilitar a ampliação da capacidade tecnológica das empresas instaladas no país, como condição para se superarem deficiências históricas da economia brasileira, cujas causas estruturais são: a precariedade da base educacional; o distanciamento entre o desenvolvimento científico e o tecnológico; o sistema produtivo e o sistema bancário; e as crises econômicas que abalaram a capacidade reguladora do Estado brasileiro.
A mudança desse cenário exige a definição de um Sistema Nacional de Inovação, que se apresente de maneira transparente e objetiva e permita continuidade e estabilidade de ações definidas para o atendimento das demandas sociais, que esteja estreitamente ligado, mas não adaptado, à realidade do país.
A constituição de sinergias capazes de interagir política industrial, produção de C&T e o setor produtivo é a base para a elaboração do Sistema Nacional de Inovação. Assim, cabe ao Estado a função de organizar estratégias e objetivos que possam atender prioridades amplamente discutidas com toda a sociedade brasileira. O sucesso dessas medidas exige uma interação entre os vários setores do governo e da sociedade.
Ao se definirem as estratégias para a consolidação do Sistema Nacional de Inovação, é indispensável destacar a centralidade da produção do conhecimento, como força motriz dessa mudança no padrão de acumulação. Por isso, a política educacional, compreendida em toda a sua integridade, tem enorme importância para a consolidação desse sistema. A produção do conhecimento de forma autônoma e crítica deve ser o elo de ligação entre os três níveis educacionais (Fundamental, Médio e Universitário). A pós-graduação deve ter sua capacidade de pesquisa ainda mais ampliada. A necessidade de aumentar o número de cursos de mestrado e doutorado com elevado grau de excelência, ampliando as bolsas do CNPq e da CAPES, é fundamental para a formação de recursos humanos com elevada qualificação científica.
Colocar como centro a produção do conhecimento exige mudanças na condução das políticas educacionais vigentes até então e o rompimento com qualquer proposta de transformar a educação em serviço regulamentado pela OMC. Além da preocupação com o aumento das matrículas, os órgãos governamentais responsáveis pelas políticas educacionais devem abordar a questão da excelência como princípio condutor da educação.
Ainda sobre as estratégias, a definição do tipo de inovação (radical ou incremental) a ser incentivada é crucial para o sucesso do Sistema Nacional de Inovação. Para essa escolha, a compreensão do cenário externo e do interno é essencial, sendo o primeiro caracterizado por forte concentração tecnológica em torno dos países da tríade e o segundo, por um sistema de C&T de destaque em algumas áreas, mas não tendo sido integrado totalmente ao sistema produtivo.
A concepção de inovação incremental, ou menor, adapta-se muito bem às condições externas e internas do Brasil, pois a viabilidade de inovações radicais exige grande investimento em pesquisa, o que a realidade econômica do país não permite ainda. Contudo, a capacidade científica já existente e sua ampliação gradativa possibilitam inovações menores de tamanha importância para a agregação de valor aos produtos e para o atendimento às necessidades da população.
Neste momento, em que enormes expectativas são depositadas no atual governo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente com o voto de mais de 50 milhões de pessoas, a discussão sobre as estratégias e os objetivos da Ciência e Tecnologia como fator de crescimento econômico deve assumir um papel de destaque na elaboração das políticas industriais, de C&T e educacionais.
Até então, os programas governamentais, presos a questões administrativas objetivam o auxílio ao capital privado e a flexibilização das instituições científicas e de seus pesquisadores, enquanto o planejamento de uma proposta de inovação relacionada com as demandas sociais e econômicas do país fica em segundo plano. 
A mudança dessa situação exige a definição de outro modelo de desenvolvimento voltado para atender as necessidades do conjunto da população brasileira e não apenas de uma minoria, que historicamente sempre foi beneficiada pelas políticas governamentais. 
Assim, a elaboração de um Sistema Nacional de Inovação centrado na produção do conhecimento e baseado na estratégia da inovação menor pode representar uma alternativa ao modelo de desenvolvimentos científico e tecnológico até agora implementados.
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