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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O artigo 225 da Constituição Federal de 1988
prevê o meio ambiente equilibrado como um direito inerente a todos, e ao mesmo tempo, impõe um
dever de tutela ambiental ao poder público e à coletividade. (BRASIL, 1988). Na ótica da tutela,
referido artigo determina ao ente público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente” (BRASIL, 1988). Sob esse binômio constitucional direito e dever, torna-se fundamental
harmonizar o papel entre o governo e as indústrias com vistas ao desenvolvimento sustentável. Logo,
a pesquisa busca demonstrar que as universidades também passam a assumir um ponto fortalecedor
ao equilíbrio ambiental através da noção de tríplice hélice defendida por Henry Etzkowitz (2009)
através do seguinte questionamento: em que medida a tríplice hélice promove o fortalecimento da
responsabilidade socioambiental? Etzkowitz (2009) defende a interação entre universidades,
indústrias e governos como ponto fundamental para a inovação e o desenvolvimento econômico e
social. Trata-se de um formato evolutivo do Triângulo de Sábato, proposta pelos argentinos Jorge
Sábato e Natalio Botana no ano de 1968, noção essa que colocava o governo em um papel privilegiado
por pertencer ao vértice superior do triângulo (SÁBATO & BOTANA, 1975). Ao contrário,
Etzkowitz (2009) descreve a interação dos referidos atores como hélices em rede e ressalta a
necessidade de transformações internas motivadas pela própria interação, sem qualquer nível
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hierárquico. MATERIAL E MÉTODOS: Adotou-se uma metodologia analítico-conceitual,
partindo da análise relacional entre os ditames constitucionais, a tríplice hélice e os princípios de
sustentabilidade, objetivando a resposta ao problema de pesquisa. Já a técnica de pesquisa adotada
foi a do tipo exploratório e bibliográfico. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Conforme verificouse, a hélice universidade vai além da formação de pessoas, pois assume um papel de criar
conhecimentos que instituam a responsabilidade socioambiental. Assume uma missão diferenciada e
importante ao ser a base para o desenvolvimento social e econômico das regiões, e ainda, pelo fato
de embutir o empreendedorismo no seu âmago. As atividades da universidade implicariam em
atitudes pró-ativas voltadas para o mercado, coexistindo a combinação de ensino com a pesquisa e o
meio ambiente. (ETZKOWITZ, 2009). Na mesma linha, a hélice empresa possui a função de criar
produtos a partir dos conhecimentos desenvolvidos pelas universidades, incluindo em sua base o
Triple Bottom Line (tripé da sustentabilidade), que direcionada uma atenção ao PPL (pessoas, planeta
e lucro), certamente com vistas à organização e produção ambientalmente responsável.
(ELKINGTON, 2004). Já a hélice governo possui a prerrogativa de estimular a inovação com a
criação ou aperfeiçoamento de políticas públicas para fomentar essas ações. Segundo Etzkowitz
(2009), o surgimento da tríplice hélice está associado a um fortalecimento do papel do Estado, e
justamente nesse sentido que a pesquisa realiza a relação com os ditames da Constituição Federal de
1988. Já Severo e outros (2020), ao tratar das ecoinovações, abordam a interação de múltiplas hélices,
dentre elas: “indústrias, universidades, governo, parques tecnológicos, spin-offs, incubadoras de
empresas, startups, fornecedores, clientes, ONGs e acionistas”, e apresentam resultados positivos na
atuação holística entre os variados entes para o equilíbrio ambiental. CONCLUSÃO: O presente
resumo questiona, em que medida a tríplice hélice promove o fortalecimento da responsabilidade
socioambiental. Verificou-se a necessidade de uma compreensão harmônica entre múltiplas hélices
para a apresentação funcional de desenvolvimento sustentável. Foi possível observar que os ditames
constitucionais transcorrem na promoção de incentivos e diálogos entre governo e demais hélices
com o intuito do efetivo equilíbrio ambiental, apontando-se o papel das universidades como
essenciais na triangulação proposta.
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