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TENDÊNCIAS DAS ATUAIS POLÍTICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: RESSIGNIFICAÇÕES NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO
Marlize Rubin Oliveira (CEFET-PR)

O processo de ressignificação do papel do Estado tem interferido muito na concepção de Universidade e, conseqüentemente, nas políticas de ciência e tecnologia (C&T). O exercício de tentar entender como elas se concretizam tem gerado inúmeras discussões estimulando publicações e pesquisas. O estudo ora apresentado inclui-se nesse movimento, buscando analisar as tendências das atuais políticas de C&T no Brasil e suas ressignificações no espaço universitário.
A necessidade de definição de uma política de C&T tem encontrado espaço para discussão em diversos segmentos da sociedade. No entanto, mesmo sem uma explicitação mais clara de tais políticas, acompanhamos o desenvolvimento da pesquisa científica, principalmente dentro das Universidades Públicas brasileiras. É nesse espaço que professores/pesquisadores vem estruturando suas pesquisas, buscando reconhecimento não apenas dentro do país, mas também no meio da comunidade científica internacional. 
Procurou-se, neste estudo, identificar que direções têm tomado as políticas públicas para pesquisa no Brasil e como as Universidades interagem com elas. Para melhor compreensão do objeto de estudo desenvolvemos questões relativas à gênese e configuração das próprias políticas, bem como a forma como elas se concretizam no espaço da Universidade, até chegar aos professores/pesquisadores e, conseqüentemente, aos estudantes.
Analisar as políticas públicas de pesquisa que estão configuradas ou se configuram hoje no Brasil, se faz necessário não apenas para entendermos a realidade, mas, sobretudo, para pensarmos em interferir nela, na luta pela cidadania e na construção de uma sociedade mais igualitária.
A necessidade de definição de uma política de C&T para o país tem sido alvo de reflexão em vários segmentos da sociedade. A dinâmica das discussões, muitas vezes, tem levado a acreditar que não temos uma política de C&T. Entretanto, não há como desconhecer que a produção científica brasileira tem crescido muito nos últimos anos: em 90, o Brasil era o 22º país no ranking da produção de textos científicos; em 99 chegamos ao 18º lugar (HELENE, 2000,p.9).
Seria mais prudente, então, afirmar que talvez as políticas de C&T não estejam explicitadas, mas negar sua existência seria o mesmo que acreditar que as ações são descontextualizadas e neutras. As políticas de C&T existem juntamente com um projeto de Universidade que se estabelece no contexto das reformas do Estado, ou, como afirmou TADDEI (2000), da contra-reforma, já que a palavra reforma, ao longo da história, sempre sugeriu avanços e não retrocessos, como tem ocorrido.
A premissa de que as políticas de C&T estão articuladas com um projeto de sociedade mais amplo que se efetiva neste final de século, foi um dos princípios basilares deste estudo. Assim, a dificuldade de reconhecer nas medidas governamentais diretrizes claras para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia do país, nos levou à análise de documentos que através do conceito de ciência explicitasse também o conceito de sociedade que se estabelece. Tal dificuldade me levou a observar que, na falta de uma política de C&T explícita, os órgãos de fomento à pesquisa são reveladores daquilo que identificamos como tendências das atuais políticas de C&T. Os órgãos de fomento, pelo caráter operacional, foram reveladores de tendências que encaminham diretrizes, criando assim valores e conceitos dentro das Universidades. 
A forma com que a produção científica vem se organizando, através de suas políticas públicas e no seio das Universidades, pode nos fornecer alguns dos indícios necessários à compreensão da concepção de ciência predominante em nossas instituições de ensino superior. 
O desafio parece ser compreender o lugar que a ciência e a pesquisa científica ocupam dentro de um projeto político maior. É preciso ver, também, que o lugar que a ciência e a tecnologia ocupam tem uma relação estreita com uma proposta de Universidade. A concepção de ciência, de homem e de mundo, bem como do papel do Estado, está explicitada no projeto político de uma sociedade.
Os pressupostos que iluminam o objeto deste estudo procuram alicerçar-se em uma perspectiva de ciência dinâmica, construída a partir de relações concretas construídas pelos homens entre si e com a natureza, sendo, desta forma, social e historicamente situada.
Uso as palavras de VIEIRA PINTO (1985, p.366) para reafirmar que os métodos não preexistem à pesquisa, nem são um fruto recolhido posteriormente pela meditação sobre os eixos obtidos. Os métodos são a própria pesquisa no seu exercício eficaz. Se essa afirmação exclui o apriorismo do método, por outro lado sugere que o método escolhido possa ser um dos determinantes fundamentais para a analise da realidade, que será sempre mediada por nossos valores e perspectivas, configurando-se num paradigma.
BOGDAN e BIKLEN (1994), ao conceituarem paradigma, afirmam que este consiste em um conjunto aberto de asserções, conceitos ou proposições logicamente relacionadas e que orientam o pensamento e a investigação.
A perspectiva de ciência que orientou este estudo favoreceu a escolha da pesquisa qualitativa. Os próprios autores, acima citados, afirmam que o processo de investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados de uma forma neutra (1994,p.51).
	Foi necessário, ao longo do estudo, não perder de vista a construção histórica da ciência no Brasil. A percepção dos diferentes momentos pelos quais passou a ciência brasileira e suas relações na construção com um projeto de Estado possibilitou a analise dos acontecimentos presentes, não apenas como reflexo do passado, mas a partir de uma construção histórica.
	LANGFORD (1997, p.37) coloca algumas questões que ajudaram a explicitar o papel que a perspectiva histórica desempenha, dizendo que
[...] una práctica, como una persona, tiene historia en lugar de sólo pasado, y que su situación actual puede ser entendida sólo como resultado de su historia. El primer tipo de conocimiento sobre el que debe basarse el cambio debe ser, pues, historico...
	O autor sugere a reconstrução histórica como ponto de partida para conhecermos a realidade, entendida como uma forma de ver o que passou para iluminar o presente, que é o momento da ação.
	O processo utilizado, neste estudo, foi a análise de conteúdo de documentos e dos depoimentos dos respondentes, pela sua importância na elucidação do objeto. LÜDKE e ANDRÉ (1986, p.39) referem-se à análise documental não apenas como fonte de informação contextualizada, mas que surge em determinado contexto e fornece informações sobre esse mesmo contexto. As autoras afirmam ainda que as análises podem ser realizadas a partir de vários ângulos e de diferentes formas, levando em conta que o método busca a investigação do conteúdo simbólico das mensagens.
Apoiando-me em BARDIN, procurei, com a análise de conteúdo, ultrapassar a incerteza (1977, p.29). Perguntava‑me se o que vi nos documentos e nas entrevistas estava mesmo contido lá. Como questiona BARDIN (1977, p.29): Será minha leitura válida e generalizável?
A análise de conteúdo possibilitou-me compreender os documentos analisados além de suas normatizações e as entrevistas, além do imediato. Característica prevista por BARDIN (1977) como enriquecimento da leitura. Ler, reler, refletir sobre as possibilidades contidas no discurso foi um exercício que ajudou a reconstruir os sentidos textuais.
Na tentativa de analisar as atuais políticas públicas para a pesquisa no Brasil e suas ressignificações no espaço da Universidade, segui as orientações traçadas por Bardin, principalmente apoiando-me na seguinte orientação: não existe pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras base [...] a técnica tem de ser reinventada a cada momento (BARDIN, 1977, p.31).
Através de entrevistas semi-estruturadas tentei cercar os interlocutores de maneira a perceber as ressignificações das atuais políticas de C&T dentro do espaço universitário e as políticas da própria Universidade. Procurei ver, a partir de suas próprias experiências, como eles entendiam as atuais políticas de pesquisa.
A escolha desse instrumento de pesquisa se justifica pelo fato de que a entrevista semi-estruturada pode fornecer uma maior liberdade no relato de experiências e expectativas dos interlocutores. O importante foi captar, junto aos nossos respondentes, a experiência vivida a partir da condição de professores/ pesquisadores e também administradores das políticas de pesquisa no espaço universitário. As entrevistas foram ganhando qualidade a partir do momento em que foram incorporadas novas perspectivas no meu olhar de pesquisadora, fato ocorrido com as primeiras experiências de entrevistas.
Na busca pela compreensão das atuais políticas de C&T e sua configuração dentro do espaço universitário, tomou-se como campo de estudo três Universidades Federais do Rio Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
O processo incluiu um olhar sobre dois eixos: o discurso oficial e o discurso acadêmico. Esta escolha buscou cercar a temática a partir do que acreditei serem os eixos de sustentação do desenvolvimento científico e tecnológico do país. 
A análise documental se desenvolveu a partir de dois eixos. O primeiro, partiu de uma análise de três documentos: a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996 e a Lei que regulamenta o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia de 1996. Esses documentos formaram a base inicial do meu olhar, onde busquei compreender as concepções teóricas que sustentam as diretrizes e propostas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, no seio das Universidades Públicas Federais. 
O segundo eixo de análise teve como foco os principais órgãos de fomento à pesquisa no país: Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Esses órgãos, através de recursos financeiros, também apontam diretrizes e prioridades. O objetivo foi buscar as principais políticas de C&T através do fluxo de seus principais Programas. Os principais programas de financiamento através de seus editais foram reveladores de tendências das atuais políticas de C&T pela forma como encaminham condutas e posturas dos grupos de pesquisa.
A análise do discurso acadêmico ocorreu a partir de entrevistas semi-estruturadas, realizadas em dois grupos: 1) Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa de três maiores Universidades Federais do Estado do Rio Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) -Vice‑Pró-Reitora de Pesquisa-, Universidade Federal de Pelotas (UFPel) - Diretor de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Pró-Peitor de Pesquisa e Pós-Graduação. A escolha das três Universidades esteve relacionada com a tradição e o reconhecimento das mesmas na área de pesquisa e pós-graduação, não apenas no Rio Grande do Sul, mas também no país. Pressupõe-se que elas sejam representativas do espaço das Universidades Públicas Federais, já que este foi o campo de estudo proposto. 
Analisar as políticas de C&T nessas Instituições também reflete uma busca de entendimento do paradigma de ciência e suas configurações presente ao longo de minha formação acadêmica nas três Universidades pelas quais passei.
O segundo grupo de entrevistas ocorreu com cinco professores/ pesquisadores da UFRGS. A escolha de professores/pesquisadores dessa Universidade pode ser justificada pelo fato da UFRGS, entre as três Universidades pesquisadas, ser a que carrega maior número de alunos e professores e ter mais destaque e tradição na área de pesquisa. Os critérios para a escolha dos respondentes privilegiaram o destaque dos mesmos em suas áreas de atuação e também ao fato deles já terem participado de setores ligados à geração de políticas de pesquisa. Dos professores entrevistados, um tem origem na área da Física, um na de Saúde, um na de Biotecnologia e dois na de Sociologia. Dentre eles haviam dois ex-Pró-Reitores de pesquisa, um ex-Diretor do CNPq, um membro da SBPC e um membro do GEU O Grupo de Estudos sobre Universidade (GEU) é um grupo interinstitucional com sede na UFRGS que estuda questões ligadas à Universidade.. As entrevistas tiveram como objetivo analisar, através das experiências dos professores/pesquisadores, como eles se movimentam em seus grupos e projetos, a partir das atuais políticas de C&T, e como essas políticas definem ou interferem em seus trabalhos. 
A principal contribuição deste estudo refere-se à identificação das concepções presentes nas políticas de C&T e como elas são ressignificadas no principal espaço de sua efetivação que é a Universidade.
Os principais fundamentos teórico-metodológicos que orientaram as questões deste estudo impulsionaram à compreensão das atuais políticas de pesquisa no Brasil de forma contextualizada no tempo e espaço em que se inserem. Se entendemos o processo de construção do conhecimento de forma dinâmica e historicamente situada, não podemos compreender as políticas de C&T fora desse princípio.
É impossível a compreensão isolada e descontextualizada das tendências das políticas de C&T do país e suas ressignificações no espaço universitário. É preciso sempre ter como pano de fundo a compreensão da sociedade delineada nesse final de século. Também é fundamental entender a trajetória histórica da ciência no Brasil para, assim, poder compreender o momento atual.
Para a melhor compreensão dos resultados da pesquisa, dividimos o espaço conclusivo em dois tópicos que nos parecem explicitar com mais clareza os achados. O primeiro está relacionado com a gênese das atuais políticas de C&T e o segundo refere-se às efetivações dentro do espaço universitário.


Sobre a gênese das atuais políticas de C&T

As políticas de C&T no Brasil aparecem traçadas em dois campos distintos:
·	O primeiro é normativo, configurado na legislação, como a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Lei n. 9257/96 que cria o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT). Esses três documentos, principalmente, anunciam algumas perspectivas comuns e outras que se diferenciam, dependendo do contexto nacional e global onde cada um foi construído. Refletem as contradições e anseios do período e, também, os interesses e objetivos que lhes deram sustentação.
	Na Constituição Federal encontram-se asseguradas inúmeras reivindicações dos pesquisadores ao longo da história da C&T no país. Essa realidade pode estar vinculada ao fato de que o período da Constituição Federal coincidiu com a democratização social do país, que nela depositava a esperança de um novo futuro. Os mecanismos de participação popular estavam sendo ampliados e a democratização social do país dava seus primeiros passos, após a ditadura militar. A concepção de ciência pautou-se na concepção de Universidade para pesquisa, alicerçada no tripé ensino, pesquisa e extensão. A Lei colocou como responsabilidade do Estado o incentivo para o desenvolvimento científico e tecnológico, convergindo com os ideais de Estado forte, com responsabilidade pelas políticas sociais. A Lei favoreceu também a ampliação do sistema universitário pelo ensino privado que propiciou que o ano de 1999 batesse um recorde histórico na abertura de vagas. Atualmente 60% dos alunos estão matriculados em instituições particulares e só 40% nas públicas. O Censo de Ensino Superior, realizado em 1998, registrou 2,1 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Esse também foi um recorde histórico no nosso país. Mesmo não tendo sido objetivo deste estudo analisar o fluxo do ensino superior no Brasil, é importante salientar que esse recorde está aliado a inúmeros fatores. Talvez os mais significativos estejam ligados ao fato de que a população em idade universitária tenha crescido muito nos últimos tempos. E também ao modelo de Estado capitalista que restringe cada vez mais as possibilidades de emprego, adiando o ingresso dos jovens no mercado de trabalho e colocando a qualificação como indispensável para a sua inserção no mundo produtivo.
	A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB), promulgada quase uma década depois da Constituição, trouxe uma ressignificação das intenções democratizantes presentes na Constituição de 1988. A Lei refletiu um período de mudanças no papel do Estado, impulsionadas pela discussão da globalização. O ideal de Estado Mínimo ressignificou o papel da Universidade Ver, ainda: SILVA, Jr.; SGUISSARDI, Valdemar. Novas faces da educação superior no Brasil – reforma do estado e mudança na produção. Bragança Paulista: EDUSF, 1999.
 e, conseqüentemente, o papel da pesquisa, diminuindo drasticamente os recursos para ela aportados. Os dois maiores Programas de fomento dos últimos anos – PRONEX e PADCT – propostos entre 97/99, tiveram uma redução de recursos da ordem de 62% e 74%, respectivamente, de acordo com DAGNINO (1999). A pesquisa vem sofrendo a influência do caráter utilitarista, devendo obedecer aos valores de mercado.
	O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) é reativado no mesmo ano da promulgação da LDB, depois de vários anos sem função. Foi atribuída ao Conselho uma importância basilar na proposição de políticas de C&T, na medida em que se instituiu, como presidente do Conselho, o Presidente da República e os principais Ministros de Estado como membros efetivos. A C&T pareceu tomar uma dimensão estratégica nas ações do Estado e o Conselho deveria encaminhar diretrizes de desenvolvimento científico e tecnológico. No entanto, até então, não há indícios de concretização dessa perspectiva.
	O que se pode inferir sobre as normatizações das políticas de C&T é que elas carregam concepções de ciência e de desenvolvimento científico e tecnológico, contextualizadas no espaço/tempo de construção. Tornam-se expressões simbólicas dos avanços e retrocessos sociais. No entanto, esses documentos não foram mencionados pelos professores/pesquisadores, ou administradores das Universidades, como determinantes para o encaminhamento das políticas científicas. Na verdade os documentos não foram lembrados em nenhum momento, pelo grupo entrevistado, como determinantes de posturas ou, até mesmo, de ações concretas que tenham encaminhado projetos de desenvolvimento. 
	Os documentos têm caráter oficial sem ter o papel de privilegiar áreas ou linhas de pesquisa. Não circulam entre a comunidade científica como o fazem os editais de convocação dos órgãos de fomento. As concepções de C&T são traçadas de forma mais efetiva por esses órgãos, através da alocação de recursos. Refletem-se neles as prioridades políticas governamentais, num manifesto dos valores e projetos do Estado que se deseja implementar. Atualmente é possível perceber a forte influência da lógica de mercado.
·	O segundo campo é substantivo pelo aspecto operacional. Referimo-nos ao papel dos órgãos de financiamento. Os órgãos financiadores da pesquisa científica no país refletem as tendências e consolidam as políticas de forma muito mais efetiva do que os documentos normativos. Os professores/ pesquisadores e os dirigentes reconhecem essa condição, identificando nela as áreas privilegiadas e a implementação de uma tendência de ciência. Apesar dos recursos escassos para os editais de financiamento, esses ainda são os maiores definidores do que e como se pesquisa no país. Esse fator talvez ocorra pelo interesse do aspecto operacional que os editais têm trazido.
Os investimentos são prioritariamente destinados aos grupos de excelência com boa produtividade das áreas de interesse econômico do Estado. Os valores são voláteis e imediatos, criados a partir de políticas centralizadoras, com pouca participação da comunidade. As avaliações são normativas e buscam índices de produtividade.
	Os valores e prioridades que são refletidos pelas políticas de C&T são coerentes com as características de um Estado ainda frágil na sua condição emancipatória, estando, muitas vezes, dependente de políticas definidas por organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial.
	Percebe-se uma contradição ao analisar as políticas de C&T, pois, ao mesmo tempo em que se reconhece a importância da subjetividade e da heterogeneidade cultural, também se formata, cada vez mais, as maneiras de produzir o conhecimento. As diretrizes e os critérios avaliativos são os grandes instrumentos balizadores desta situação. SANTOS (1999, p.45) chama atenção para o fato de que 
a política de igualdade não tem de se reduzir a uma norma ideária única. Pelo contrário, sempre que estamos perante diferenças não inferiorizadoras, a política de igualdade que as desconhece ou descaracteriza converte-se contrariamente numa política de desigualdade.
	As políticas atuais de C&T podem estar contribuindo para acirrar as desigualdades entre as Universidades situadas em distintos pontos geográficos e econômicos. Colaboram, também, para manter as desigualdades sociais quando ficam submetidas aos valores de mercado, priorizando de imediato interesses econômicos, aumentando cada vez mais a desigualdade de desenvolvimentos entre as áreas.


B) A efetivação das políticas de C&T dentro do espaço universitário

	As políticas de C&T vêm se efetivando dentro do espaço universitário a partir dos denominados Grupos de Pesquisa que, na sua origem, tiveram a figura de um ou mais pesquisadores distinguidos, articulando, em seu entorno, outros docentes e estudantes universitários. Desses grupos emergiram as Linhas de Pesquisa, por áreas de interesse e formação, que dão sustentação aos Programas de Pós-Graduação. Há uma forte conexão entre os Grupos de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação fortes.
	Essa estrutura parece estabelecer-se, em um primeiro momento, independente das políticas de C&T traçadas pelo governo. No entanto, as políticas acabam redesenhando os Grupos de Pesquisa e os Programas de Pós-Graduação, na medida em que financiam mais uma área do que outra, ou através das exigências dos processos de avaliação. A demanda que surge com as novas configurações econômicas, sociais e políticas é determinante de novas Linhas de Pesquisa e, portanto, de novas posturas de orientação da produção científica. 
	Entretanto, há diferenças entre as diretrizes externas e a sua efetivação no espaço universitário. Esse fenômeno acontece em duas direções. Uma delas é representada pelo filtro de significados com que a comunidade científica reinterpreta as políticas, adaptando-as, muitas vezes, às suas próprias necessidades e interesses. Em outra direção, porém, observa-se como a estrutura disciplinar da Universidade também pode ser capaz de rejeitar possibilidades de produção científica, a partir de demandas multidisciplinares. Essa realidade acaba construindo uma cultura pró forma, onde preenche-se formulários e encaminha-se relatórios apenas para constar, distanciando-a das práticas. Na realidade, efetivam-se as políticas de maneira diferente.
	As reações da comunidade acadêmica envolvem comportamentos de adesão e resistência, dependendo da situação e do espaço que ocupam. Grupos de pesquisa mais consolidados e os Curso de Pós-Graduação mais estabelecidos, geralmente em Universidades mais fortes, têm condições de avançar e até mesmo de fazer novas proposituras para as políticas de C&T dentro desse modelo. 
	Talvez as Universidades com menos história e expressão investigativa até sejam capazes de construir culturas antecipativas, produzindo rupturas com o modelo hegemônico. No entanto, essa produção, muitas vezes, acaba assumindo papel periférico, sem grande expressão, acompanhando a mesma condição que a cultura antecipativa tem assumido diante de uma realidade conjuntural que não abre espaço à interdisciplinaridade, à heterogeneidade e à subjetividade.
A participação de professores/pesquisadores e dirigentes nos vários espaços de discussão pode ser considerada significativa. No entanto, eles parecem não ecoar na determinação de prioridades governamentais. Os anseios e necessidades da comunidade científica não são desconhecidos, mas também não são considerados efetivamente.
Merece destaque, nesse estudo, a ação da FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul), auxiliando de maneira significativa os grupos de pesquisa gaúchos, inclusive os emergentes. A proximidade da Agência com as Universidades parece ser um fator que facilita a integração, sendo que os recursos acabam direcionados para áreas que refletem melhor os anseios da comunidade científica do Estado e, também, as inúmeras necessidades da comunidade em geral.
Analisando as atuais políticas de C&T e suas ressignificações dentro do espaço universitário, foi possível concluir que o desenvolvimento da ciência no Brasil só foi ou é possível pelo esforço e competência da comunidade científica, apesar do discurso/apoio governamental. Diante das limitações financeiras e das dificuldades políticas determinadas pela fragilidade e pouca autonomia do Estado brasileiro os professores/pesquisadores são os grandes responsáveis pelo que se fez e pelo que se faz com a pesquisa no país. Essa condição nos faz acreditar que mudanças e rupturas com os modelos atuais só serão possíveis se construídas na coletividade. Dela também parecem depender os esforços no sentido de tornar as políticas públicas de C&T menos excludentes.
Com estas reflexões a expectativa é de que os objetivos traçados, inicialmente, para este estudo, tenham sido cumpridos. A idéia foi investigar onde e como se expressam as atuais políticas de C&T no Brasil e suas repercussões e ressignificações no espaço universitário, tomando como campo investigativo três Universidades Federais do Rio Grande do Sul. A partir de documentos que traçavam as concepções de C&T e a colaboração de professores/pesquisadores e representantes das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-graduação, foi possível identificar avanços e retrocessos nas políticas científicas. Com certeza muito ainda há para ser investigado. Entretanto, esperamos ter contribuído reflexivamente para um tema tão importante para o futuro do país.
Ao mesmo tempo os achados aqui descritos vêm instigar novos questionamentos. Acredito ser de extrema importância estudos que busquem investigar aspectos referentes às inovações trazidas pelos Grupos de Pesquisa e suas reflexões. Os espaços de mudanças e rupturas que estão sendo construídos, apesar das dificuldades já expostas, não estão relacionados apenas com paradigmas metodológicos e paradigmas epistemológicos transgressores. Mas eles também propõem rupturas entre conhecimento/saber, razão/emoção, estética/racionalidade. Analisar a configuração desses grupos poderia, também, ser um dos caminhos na busca por alternativas ao modelo de pesquisa e racionalidade imposto hoje pelas políticas de C&T.
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