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Resumo
O processo histï¿½rico, no Brasil, de construï¿½ï¿½o das polï¿½ticas
pï¿½blicas em busca do crescimento/desenvolvimento econï¿½mico,
passou por inï¿½meras fases, e a formaï¿½ï¿½o de recursos humanos,
nï¿½o foi tratada estrategicamente para atender as demandas de
mercado ou da sociedade do conhecimento. E mesmo com as novas
possibilidades no cenï¿½rio mundial, o Brasil ainda nï¿½o tem uma
previsï¿½o do rumo das polï¿½ticas atuais. As iniciativas, mesmo que
integradoras ainda nï¿½o apresentam garantias de que o Brasil
poderï¿½ desenvolver um Sistema Nacional de Inovaï¿½ï¿½o capaz de
trazer a naï¿½ï¿½o a um patamar de desenvolvimento econï¿½mico e
social sustentï¿½vel. Pretende-se discutir ao longo deste trabalho, a
partir de uma reflexï¿½o histï¿½rica e social (de 1808 atï¿½ os dias
atuais), a repercussï¿½o das polï¿½ticas de C&T na formaï¿½ï¿½o de
capital humano para inovaï¿½ï¿½o. E refletir sobre o impacto das
polï¿½ticas implementadas na formaï¿½ï¿½o profissional tï¿½cnica e
tecnolï¿½gica. A partir do que foi observado ï¿½ fundamental que
haja o ensino de temas relativos ï¿½ Propriedade Intelectual,
Inovaï¿½ï¿½o e Empreendedorismo em todos os nï¿½veis de ensino,
possibilitando a integraï¿½ï¿½o de conhecimentos, a interaï¿½ï¿½o
entre saberes e competï¿½ncias com situaï¿½ï¿½es reais e o uso dos
conhecimentos de forma empreendedora e dinï¿½mica. Talvez esse
seja o comeï¿½o para as mudanï¿½as tï¿½o necessï¿½rias ï¿½s
instituiï¿½ï¿½es de governo e demais agentes econï¿½micos
brasileiros. Sem esses temas estarem no cotidiano escolar e
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universitï¿½rio ficarï¿½ ainda mais dificil mudar a cultura das
organizaï¿½ï¿½es/agentes, fato considerado fundamental para o
desenvolvimento de um Sistema de Inovaï¿½ï¿½o.
Palavras-chaves: Recursos Humanos, Inovaï¿½ï¿½o, Institutos
Federais, Formaï¿½ï¿½o Profissional
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I. Introdução
Freeman e Soete (2008) em um recorte histórico e evolucionista sobre a formação dos setores
industriais e o desenvolvimento das tecnologias mostraram que, no final do sec. XIX e início
do sec. XX, a evolução das descobertas e da pesquisa científica, assim como a formação de
mão de obra qualificada trouxeram para as organizações inovações organizacionais que
redundaram

num

processo

de profissionalização das

atividades

de Pesquisa

e

Desenvolvimento (P&D) nas empresas. Em consequencia novos produtos e processos foram
criados assim como novos mercados. A criação de mão de obra específica e qualificada para
os nascentes setores produtivos foi uma das razões para que países como EUA e Alemanha
alavancassem processos de inovação e consolidassem seus sistemas de inovação.
De acordo com os mesmos autores que se basearam no estudo “World Development Report,
1991” do Banco Mundial (World Bank, 19911 apud FREEMAN e SOETE, 2008, p. 504), os
investimentos em ativos intangíveis foram mais impactantes no crescimento econômico do
que em ativos tangíveis, como capital físico, por exemplo. Este fato já havia sido apontado
por Friedrich List (1941) que, por ocasião de seus estudos sobre a Alemanha, já discutia a
importância do “capital intelectual” para o desenvolvimento econômico2.
Freeman e Soete (2008) descreveram o surgimento da P&D profissional como resultado do
conjunto de oportunidades geradas pelas transformações sociais, políticas e econômicas em
curso na passagem do século XIX para o XX e pela percepção e interesse das nações em obter
sucesso econômico, isto é, poder, soberania e estabilidade de forma competitiva no sistema
capitalista. Diversas ações governamentais e sociais nos EUA, Japão e Alemanha
demonstraram a importância de um movimento conjunto, um esforço de inovações
organizacionais, tecnológicas, científicas, metodológicas e de mercado. Uma ação coordenada
entre agentes econômicos importantes.
Os mesmos autores destacam como importantes, além da P&D, inovações radicais em setores
específicos, inovações sociais e organizacionais como parte do conjunto de fatores associados
ao desenvolvimento econômico. A mesma reflexão foi feita por outros teóricos (TIDD,
1

World Bank. World Development Report, 1991. New York: Oxford Universuty Press.1991.
Friedrich List em seu livro “The National System of Political Economy” (1941, apud FREEMAN e SOETE,
2008, p. 504), já falava a respeito da inter-relação entre os investimentos tangíveis e intangíveis, a produção do
conhecimento e a ciência, e que estes deveriam estar associados dentro de uma proposta definida de progresso
econômico e social. Para List o capital intelectual torna-se produtivo à medida que é utilizado e continua a
evoluir por meio das suas próprias aptidões.
2

3

VIII CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO
8 e 9 de junho de 2012

BESSANT & PAVITT, 2008; CORAL & GEISLER, 2009). É consenso entre esses autores
que as inovações nos diferentes níveis são resultado da criação e das relações humanas com o
ambiente, a partir do desenvolvimento e fluxo do conhecimento e da informação.
Para Freeman e Soete (2008), Tigre (2006), Tidd, Bessant & Pavitt (2008) o ponto central do
desenvolvimento econômico é a inovação. A inovação como ferramenta pode aumentar a
produtividade, a competitividade e trazer mais riqueza aos países. Mas é fundamental que o
Estado participe da concretização de um cenário social, legal, cultural, estrutural propício ao
desenvolvimento.
No caso de países como o Brasil, que caracterizou-se por uma industrialização tardia, políticas
de ciência e tecnologia, e políticas educacionais historicamente desconectadas das demandas
de desenvolvimento econômico e inovação das empresas nacionais, o surgimento de um
ambiente apropriado para inovação ficou prejudicado. As universidades no país se
aperfeiçoaram em formação acadêmica e pesquisa, e não incorporaram aspectos como
empreendedorismo, soluções técnicas e inovação na formação do estudante.
A inovação só é possível mediante a disponibilidade de capital humano que agregue valor à
produção e possa intervir na cadeia de eventos do mercado caracterizando um ciclo virtuoso.
Este ciclo é compatível com a visão do desenvolvimento sustentável, da sociedade do
conhecimento.
O cenário nacional atual de políticas públicas3 focam na inovação, e reforçam dois aspectos
fundamentais: 1) a necessidade de se encarar o desafio da criação de espaços de reflexão que
permitam a realização de estudos em Propriedade Intelectual (PI)4 e temas correlatos; e, 2) a
premência no aumento da capacitação de Recursos Humanos (RH) para fazer frente às
necessidades trazidas pelo novo ambiente (AMORIM-BORHER et. alli., 2007).
A relevância da gestão do conhecimento dentro das instituições de ensino e pesquisa ressalta a
importância de prepararmos este “capital humano” para atuar dentro desse novo cenário de
desenvolvimento econômico (TIGRE, 2006; TIDD, BESSANT & PAVITT, 2008). Saindo da

3

O ambiente legal favorável à proteção da propriedade intelectual e geração de inovação só foi possível devido a
políticas públicas que, visando ao desenvolvimento socioeconômico, viabilizaram a concretização desse
ambiente. Exemplos recentes dessa realidade são: a Lei de Inovação (n° 10.793/04); a Lei do Bem (n°
11.196/05); além da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), de 2003; do Programa de
Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008; e mais recentemente, do Programa “Brasil Maior”, de 2011, que
colocaram a inovação como fator fundamental para que a indústria dê um salto de qualidade rumo à
competitividade (FARIA, 2011).
4
As Leis de PI protegem bens classificados como intangíveis por advirem da criação e do esforço intelectual
humano, tais como: direitos autorais, patentes, marcas, desenhos industriais, programas de computador,
cultivares, topografias de circuitos integrados e indicações geográficas.
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margem ou da sombra dos países industrializados e desenvolvendo autonomia na geração e
gestão de tecnologia e conhecimento, em prol da sociedade.
Segundo Bresser-Pereira (2002; 2006), o que compreendemos por “capital humano” é o
“capital intelectual” 5, e nesse contexto, a gestão do conhecimento traz a necessidade de uma
nova forma de pensar a produção, pois hoje as ideias e a inovação são o diferencial na
economia.
O processo histórico, no Brasil, de construção das políticas públicas em busca do
crescimento/desenvolvimento econômico, passou por inúmeras fases, e a formação de
recursos humanos, não foi tratada estrategicamente para atender as demandas de mercado ou
da sociedade do conhecimento. E mesmo com as novas possibilidades no cenário mundial, o
Brasil ainda não tem uma previsão do rumo das políticas atuais. As iniciativas, mesmo que
integradoras ainda não apresentam garantias de que o Brasil poderá desenvolver um Sistema
Nacional de Inovação capaz de trazer a nação a um patamar de desenvolvimento econômico e
social sustentável.
Nesse contexto, pretende-se discutir ao longo deste trabalho, a repercussão das políticas de
C&T na formação de capital humano para inovação, a partir de uma reflexão histórica e social
dos principais fatos ocorridos no país (de 1808 até os dias atuais). E refletir sobre o impacto
das políticas implementadas na formação profissional técnica e tecnológica.
Na primeira parte do artigo se discutirá o conceito de crescimento econômico e
desenvolvimento, com base na concepção de Estado e Estado-Nação; na segunda parte, a
evoluçao da Política de C&T no Brasil, e os fatos mais importantes na construção de uma
Política Educacional de Formação Profissional; na terceira trataremos da Política de C&T,
formação de RH para inovação e a Política de Educação Profissional, Técnica e Tecnológica
(EPTT); e na quarta parte abordaremos a importância do ensino profissional tecnológico
dentro do contexto das demandas da sociedade do conhecimento.

II. Crescimento x Desenvolvimento Econômico: Uma concepção de Estado

5

O capital intelectual não consiste apenas no conjunto de conhecimentos de um grupo de indivíduos, mas na
capacidade de uma coletividade de conhecer e trocar. O capital intelectual é desenvolvido pela interação social e
é capaz de gerar combinações de conhecimentos e experiências (NAHAPIET, J. e GHOSHAL, 1998).
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O sistema capitalista após as diversas revoluções industriais6 tornou-se mais complexo, pois
explicitou que o crescimento econômico não necessariamente distribui a riqueza de forma
igualitária, pelo contrário, este tem inerente em sua construção a desigualdade e a manutenção
das classes sociais, influenciada também por uma visão bem operacional da divisão social do
trabalho (HEILBRONER, 1996).
Bresser-Pereira (2006) analisando o contexto do desenvolvimento econômico reconhece que
as revoluções industriais foram na verdade revoluções sociais, pois as implicações foram
desde a quebra de paradigmas, até a reviravolta causada pela justificativa da acumulação de
capital e surgimento de estratégias de consolidação do capitalismo visando melhorar as
condições de acúmulo de mais capital.
Ainda segundo o autor (BRESSER-PEREIRA, 2006), há uma relação entre as revoluções que
caracterizaram a construção do sistema capitalista e as ideologias de cada época. A partir da
revolução comercial7 e da revolução industrial, a presença de uma organização social
direcionada pelos interesses da burguesia e sob a ideologia do liberalismo estabeleceu um
paradigma que abriu um novo cenário social, mas que não foi suficiente para manter o
crescimento econômico das nações (HEILBRONER, 1996). Com isso, a evolução para um
sistema capitalista de base democrática com elementos (ideológicos) liberalistas, nacionalistas
e socialistas aparentemente conflitantes acabou influenciando na sociedade capitalista de hoje.
“... Estas três ideologias (liberalismo, nacionalismo e socialismo) estão em
permanente conflito, mas o desenvolvimento econômico só ocorre quando as três
são dialeticamente incorporadas ao seu processo histórico e à sua respectiva
estratégia...” (BRESSER PEREIRA, 2006, p.14).

Bresser-Pereira (2002), na resenha do livro “Em Busca de Novo Modelo” de Celso Furtado8
comenta a questão da importância da construção histórico-social do desenvolvimento
econômico e da existência de uma elite brasileira mais preocupada em ter o padrão de
consumo dos países do centro do que em desenvolver e fortalecer o mercado interno, o que
causou impacto no desenvolvimento econômico nacional. Principalmente, por ter sido
influenciada pela estratégia dos países ricos de impor ideologias (por meio de estudos,
relatórios, entre outros) que perpetuaram a dependência externa dos países em

6

1ª Revolução Industrial: 1750 a 1860; 2ª Revolução: 1860 a 1945; e, 3ª Revolução: a partir de 1970.
Período de expansão econômica da Europa movido pelo colonialismo e mercantilismo que durou
aproximadamente entre o séc. XVI e XVIII (HEILBRONER, 1996).
8
Furtado, C. Em Busca de Novo Modelo – Reflexões sobre a crise econômica, São Paulo: Editora Paz e Terra,
2002. p. 102.
7
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subdesenvolvimento9. Entretanto, o resultado observado nos países de “desenvolvimento
autônomo” como China, Índia e Coreia, que não se deixaram conduzir por estes preceitos
mostra que existem outros caminhos (BRESSER-PEREIRA, 2006).
Segundo Bresser-Pereira (2006), em um Estado sem visão de Estado-Nação, como acontece
em países da América Latina, as políticas (historicamente) vêm revestidas de discurso de
Nação, mas refletem a construção de um Estado e de uma Sociedade Civil sob a influência da
descontinuidade das

políticas socioeconômicas, e dos mercados internacionais -

desconectadas da visão de construção coletiva de uma estratégia nacional de
desenvolvimento/crescimento.
“... Uma estratégia nacional de desenvolvimento não é outra coisa senão uma
instituição ou conjunto de normas, políticas e objetivos compartilhados, que
orientam o comportamento dos agentes econômicos, estimulando o trabalho e o
investimento inovados...” (p. 21).

De acordo com o autor, o desenvolvimento econômico é um dos resultados de uma estratégia
nacional, onde Estados fortes participam ativamente na construção de um ambiente onde as
instituições podem interagir e se desenvolver, sendo o mercado considerado como uma destas
instituições ou agentes fundamentais. Porém, o Estado deve manter a governança sobre o
processo de desenvolvimento do mercado e não o inverso, por isso a importância da
participação da sociedade na construção do Estado-Nação.
Para entendermos os caminhos do Brasil rumo à inovação, é necessário refletir sobre o
processo histórico do desenvolvimento científico e tecnológico do país e os principais fatos da
construção da Política de Educação Profissional e Tecnológica.

III. Política de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil.
O Brasil caracteriza-se por ser um país cuja industrialização e criação de instituições de
pesquisa e universidades ocorreram tardiamente. Suzigan e Albuquerque (2008) sugeriram
uma periodização de cinco “ondas” de criação de instituições (de ensino e pesquisa,

9

Tomando como referência o momento em que o desenvolvimento econômico se deu ou que a revolução
industrial aconteceu nos países, Bresser-Pereira (2006, p.15-16) distingue quatro tipos de desenvolvimento
econômico: 1) Original, dos países que primeiro se industrializaram (Inglaterra, Bélgica, França e Estados
Unidos); 2) Atrasado, de países como a Alemanha, Rússia, Áustria, Suécia, e Japão, que realizaram suas
revoluções industriais na segunda metade do séc. XIX; 3) Nacional Dependente, dos países que foram colônias
desde o séc. XVI e tornaram-se formalmente independentes, mas que continuam a apresentar graus de
dependência cultural em relação ao centro, como é o caso de países da América Latina; e, 4) Autônomo, dos
países que também foram colônias ou se submeteram ao imperialismo no séc. XIX, mas a partir da II Guerra
Mundial conquistaram independência e autonomia razoavelmente plena, como é o caso da Coreia, China e Índia.
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fundações, fundos de financiamento para C&T, entre outras) no país no período entre a
chegada da Corte Portuguesa (1808) e o período militar no Brasil (1964-1985).
Viotti (2008) analisou os marcos jurídicos para promover o desenvolvimento econômico,
dividindo a história brasileira em três “fases”. Essas fases foram caracterizadas por políticas
desenvolvimentistas a partir de 1950. Para este autor, na primeira fase, o foco era a
“industrialização intensiva”, na segunda, o “desenvolvimento através da eficiência”, e na
terceira, que perdura até hoje, se refere ao paradigma de que o “desenvolvimento se dá com a
inovação”.
A seguir, com base nos autores citados destacaremos os principais fatos que influenciaram e
foram influenciados pelas políticas adotadas de cada período, a estruturação dos agentes de
mercado, e a formação Profissional. E vamos discutir desarticulação dos agentes e a falta de
uma política de Estado-Nação.

As Escolas de Ensino Superior, Instituições de Pesquisa e Escolas
Profissionalizantes (1808 - 1919)
A chegada da Corte (1808) e a necessidade de serviços especializados levaram a criação de
Escolas Profissionais como os Colégios Médico-Cirúrgico em Salvador e no Rio de Janeiro
(1808). Também foi criado o Real Horto (1808, atual Jardim Botânico), a Biblioteca Nacional
(1810), a Academia de Guardas-Marinhas (1810), o Museu Nacional (1818), o Museu
Arqueológico e Etnográfico do Pará (1866, atual Museu Emílio Goeldi), a Escola Politécnica
de São Paulo (1894), o Instituto Manguinhos (1900, atual Fundação Oswaldo Cruz), e os
Institutos Vacinogênico, Bacteriológico, Butantã e Agronômico de Campinas (entre 1887 e
1899) (SUZIGAN e ALBUQUERQUE, 2008). Essas Instituições abrigavam as atividades de
pesquisa no Brasil que eram eminentemente de cunho aplicado, buscando soluções para
problemas como doenças tropicais, agricultura, entre outros. Esse período foi identificado
pelos autores como a “primeira e segunda onda de criação de instituições” (p. 16).
Nesta época, o ensino de ofícios se baseava na produção de artesanato e manufatura, e os
trabalhos manuais em sua grande maioria eram realizados por escravos, havia forte
preconceito social com relação ao tipo de trabalho. Haviam também as atividades exercidas
por trabalhadores livres como os das “corporações de ofícios” que possuíam regras rígidas e o
apoio social, mas que excluíam trabalhadores que fossem mulatos, negros, mouros e judeus
(CUNHA, 2000). O preconceito com o trabalho “manual” prejudicou a visão da sociedade
com relação à formação profissional voltada para o trabalho (GARCIA, 2012).
8
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Em 1889, houve tentativas de discutir com as autoridades a formação e capacitação do
proletariado, em função da demanda industrial crescente. Em 1905, foram criadas as primeiras
escolas profissionalizantes visando o ensino manufatureiro e agrícola. Porém, foi em 1909,
que o Brasil passava por um processo de industrialização emergente10, que foram criadas as
“escolas de aprendizes de artífices”11 (CUNHA, 2000), o marco inicial para a formalização da
educação especializada visando atender as demandas industriais. As escolas tinham legislação
específica, metodologia e espaço físico próprio.
Em 1919, o Sistema de Educação Profissional começou a tomar forma, mas apenas em 1931,
foi criado no Ministério da Educação e Saúde, a Inspetoria de Ensino Profissional Técnico
(CUNHA, 2000). “As escolas de aprendizes e artífices passaram a ser chamadas de Liceus e
destinadas ao ensino profissional de todos os ramos e graus” (GARCIA, 2012, p. 7).
Neste período era claro uma total desvinculação entre a formação profissional e a educação.
Os trabalhadores eram direcionados a um treinamento ou condicionamento de habilidades
especificas (CUNHA, 2000; GARCIA, 2012) necessárias à indústria nascente no país.

As Universidades Públicas, Grandes Indústrias e Escolas Técnicas (19201950)
As tentativas de criação de universidades iniciaram-se em 1920, com a criação da
Universidade do Rio de Janeiro (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro), cuja
implantação não decorreu do amadurecimento, mas da junção de instituições de ensino
superior pré-existentes, a saber: a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica e a Faculdade
de Direito. Segundo Schwartzman (2001, p. 147), a Universidade “não foi mais do que um
simples aglomerado de escolas profissionais reunidas sob um frágil reitorado, com poucas
atribuições.” A 1ª universidade de fato surgiu apenas em 1934, a Universidade de São Paulo
(USP) (SUZIGAN e ALBUQUERQUE, 2008)12.
O desenvolvimento industrial foi favorecido na I Guerra Mundial, que trouxe a necessidade
de formar mão de obra para aumentar da produção interna, “não só em quantidade, mas
10

Segundo Fonseca, por ocasião da proclamação da República, existiam em todo país 636 estabelecimentos
industriais; até 1909 foram fundados 3.362. A quantidade de operários empregados naquelas industrias em 1889
era 24.369 homens, em 1909 subiu para 34.362 (FONSECA, 1961 apud GARCIA, 2012, p. 5).
11
O objetivo das escolas de aprendizes e artífices era “a formação de operários e contramestres, através de
ensino prático e conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretendessem aprender um ofício”. A
formação tinha cunho aplicado e direcionado as demandas do Estado, e a indústria local sempre que possível era
consultada (CUNHA, 2000, p. 95)
12
As primeiras universidades surgiram na Europa durante a Idade Média (Bolonha, 1088; Oxford, 1130; e, Paris,
1150). Na época em que surgiram no Brasil, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países da América
Latina já existiam universidades, caracterizando o surgimento tardio destas no país (ETZKOWITZ, 2009).
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também com qualidade” (GARCIA, 2012, p. 6), pois o país já enfrentava uma dependência
por produtos externos industrializados.
A 1ª experiência em planejamento industrial ocorreu por conta da II Grande Guerra, quando o
Brasil enfrentou escassez de petróleo, máquinas, entre outros, e o governo incentivou a
criação de empresas estatais como a: Companhia Siderúrgica Nacional (1940), Vale do Rio
Doce (1942), Fábrica Nacional de Motores (1943), Fábrica Nacional de Álcalis (1943) e
Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945). Este período pode ser considerado como um
período de modernização do sistema industrial nacional em resposta à pressão em prol do
desenvolvimento. Suzigan e Albuquerque (2008) identificam essa fase como “terceira onda
de criação de instituições” (p. 17).
A preocupação com a capacitação de mão de obra para a nascente indústria de base aumentou,
pois era consenso que sem educação profissional não haveria desenvolvimento industrial. Em
1942, o Governo Vargas criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para
formar técnicos em todos os níveis, e que se tornou referência de inovação e qualidade na área
de formação profissional.
O SENAI surgiu de um convênio estabelecido entre o Governo e a Confederação Nacional
das Indústrias (CNI) e consistia de um sistema de ensino paralelo ao sistema oficial, uma
forma mais rápida para formação do trabalhador (GARCIA, 2012).
O SENAI foi criado duas semanas antes do lançamento da Lei Orgânica do Ensino Industrial
(Decreto-lei nº 4.073/1942) que conciliou as duas modalidades de formação de operários.
Uma que correspondia às “Escolas Industriais” e a outra as “Escolas de Serviços”. As
primeiras eram herdeiras das antigas Escolas de Aprendizes e Artífices, que haviam sido
promovidas ao nível de pós-primário (1º ciclo do ensino médio industrial), onde eram
ensinados os ofícios que exigiam formação mais longa, em oficinas especializadas. Já as
“Escolas de Serviço” eram direcionadas a aprendizagem de profissionais que já estavam
atuando no mercado e/ou aprendizes, visando cada etapa do ofício, associando a escola ao
trabalho (CUNHA, 2000, p. 96).
O SENAI foi uma iniciativa do Estado (Era Vargas13) para cumprir a Constituição de 1937
que determinava que “o papel do Estado, das empresas e dos sindicatos na formação
profissional das classes menos favorecidas” (CUNHA, 2000, p. 99). Entretanto, não havia
articulação coordenada entre os agentes (Estado, Indústria, Sociedade) com uma finalidade
comum de crescimento e desenvolvimento, principalmente porque não havia discussão de
13

Entre 1930 e 1945.
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interesses comuns na formação profissional. O que era colocado era o atendimento das
“classes menos favorecidas”.
As escolas de aprendizes e artífices eram “totalmente mantidas pelo Estado
visando a formação de operários para as empresas, mas era difícil para o
mesmo perceber as diversidades destas. As empresas por sua vez tinham
dificuldade de influir sobre o sistema educacional e dos padrões curriculares
rígidos” (CUNHA, 2000, p. 98).

A preocupação com a capacitação tecnológica era crescente, pois o Brasil tinha forte
dependência tecnológica externa, e sabia-se já naquela época, que o desenvolvimento seria
incompleto sem o domínio da tecnologia. Como consequência, a questão tecnológica passou a
participar das estratégias de políticas. Nesta mesma época, as escolas de aprendizes artífices
e/ou liceus de ofícios transformaram-se nas escolas Técnicas Federais (GARCIA, 2012).

Os Institutos Tecnológicos, Grandes Indústrias e Agências de Fomento
(1951-1985)
Esse foi o período de criação de dois importantes Institutos, o Centro Tecnológico da
Aeronáutica (CTA, 1951) e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA, 1950) para
formação de RH e desenvolvimento científico e tecnológico no setor. Ademais, foram criadas
duas importantes instituições coordenadoras do desenvolvimento científico e tecnológico do
país, o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), ambas em 1951, como parte das estratégias de formação
de recursos humanos para pesquisa e fomento científico no país (SUZIGAN e
ALBUQUERQUE, 2008). Para esses autores, essa fase corresponde ao que denominaram
“quarta e quinta ondas de criação de instituições” (p. 17).
Para Viotti (2008), esta fase foi de “Desenvolvimento via Industrialização” (1950 a 1980),
quando o Brasil estava em “…busca do desenvolvimento por intermédio do crescimento ou da
industrialização extensiva” (p. 139), buscando por meio da substituição de importações,
fortalecer as industriais nacionais. Consequentemente, o Governo criou empresas públicas
para o desenvolvimento de setores estratégicos, tais como: Petrobras (1953), Vale do Rio
Doce (hoje Vale, 1942), entre outras, e criou medidas para alavancar o desenvolvimento
científico e tecnológico.
O foco da política de C&T era a promoção de infraestrutura para pesquisa por meio do
fortalecimento das universidades e instituições de pesquisa. A concepção de geração de
inovação provinha do Modelo Linear de Desenvolvimento, onde a inovação resultaria da
11
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pesquisa básica, uma vez que o avanço do conhecimento científico alimentaria a cadeia de
eventos

que

levaria

a

pesquisa

aplicada,

ao

desenvolvimento

experimental,

e
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consequentemente a produção industrial que colocaria a inovação no mercado . No entanto,
cabe lembrar que a política de C&T era desarticulada da de desenvolvimento industrial, e as
empresas eram consideradas agentes externos ao sistema.
Segundo Viotti (2008), até os anos 70, o Brasil com a política de substituição de importações,
passou por um período de crescimento econômico e diversificação do parque industrial.
Porém, a seguir houve esgotamento de oportunidades e perda do dinamismo do crescimento,
devido à baixa capacidade de absorção de tecnologia, de aperfeiçoamento do modo de
produção e de promoção de inovações essenciais para o desenvolvimento tecnológico do país.
Houve o que Bresser-Pereira (2006) chama de “Fase de Crescimento sem Desenvolvimento”,
o que impediu o país de sustentar as atividades e manter a prosperidade e competitividade
frente ao mercado mundial. Ademais, segundo o autor, foi detectada uma falha nos cursos de
graduação, pois as universidades se aperfeiçoaram em formação acadêmica e pesquisa, e não
incorporaram aspectos como empreendedorismo, soluções técnicas e inovação.
Suzigan e Albuquerque (2008) identificam, mais especificamente, o período do regime militar
como a “quinta onda de desenvolvimento”, destacando a criação de: 1) centros de pesquisa em
empresas estatais como o CENPES - Petrobras (1968) e o CPqD - Telebrás (1976); 2)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa (1973); e, 3) instituições e fundos de
financiamento para C&T, como o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico - FUNTEC
(1966); o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT (1967) e a
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (1967).
Em 1959 as escolas industriais e técnicas passaram a se chamar Escolas Técnicas Federais.
Em 1978 as escolas técnicas Federais do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram
transformadas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), e nos anos 80 a 90 se
seguiu com as demais escolas técnicas federais (MEC, 2008).
O Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) foi criado apenas em 1985 e, juntamente com as
instituições de financiamento e de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico

14

Modelo proposto por V. Bush (1945), segundo o qual “a mudança técnica era compreendida como uma
sequência de estágios, em que novos conhecimentos advindos da pesquisa científica levariam a processos de
invenção que seriam seguidos por atividades de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico resultando, ao
final da cadeia, em introdução de produtos e processos comercializáveis.” (BUSH, V. Science, the endless
frontier. A report to the president by Vannevar Bush, director of the Office of Scientific Research and
Development, July 1945. Government Printing Office, Washington, 1945. Disponível em:
<http://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm>).
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existentes no país, enfrentou uma série de crises macroeconômicas até meados de 1990, como
a crise do petróleo. Crises estas que aliadas ao frágil e jovem sistema monetário-financeiro do
Brasil contribuíram para a inviabilização de vários Planos Básicos de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (PBDCT) criados entre 1972 e 1985 (MEC, 2008).
Com relação a educação profissional, nos anos 70, o foco de atuação do SENAI era a
“habilitação técnica de nível médio”, o que influenciou na política educacional de
profissionalização universal e compulsória no ensino de 2º grau (CUNHA, 2000). O Sistema
“S” (SENAI, SESC15, SESI16 e SENAC17) discutira amplamente com a sociedade e com os
defensores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) sobre o seu fim social e
financiamento, e após a Constituição de 1988 tais entidades passaram a ter uma gestão
privada, mas com conselhos tripartites (trabalhadores, governo e empresários) (CUNHA,
2000, p. 104).
Conforme apontado anteriormente, o Modelo Linear influenciou os cursos universitários, que
visavam a excelência na formação acadêmica. No entanto esse não era foco das instituições de
formação profissional de nível médio, uma vez que não era papel da instituição de ensino
profissional realizar pesquisa, fato que discutiremos mais adiante. O que mais uma vez
demonstrava a desarticulação dos agentes e a falta de uma política de Estado-Nação.

O Fim do Governo Militar, Transição e Abertura Econômica (1986-1999)
No período de transição entre o fim do regime militar e o início do governo civil, o país
entrou na fase denominada por Viotti (2008) de “Desenvolvimento via Eficiência” (décadas de
80 e 90), sendo a busca pela eficiência um dos objetivos prioritários da política econômica
para o progresso tecnológico. Com palavras de ordem como privatização, desregulamentação,
queda de barreiras tarifárias, câmbio livre, entre outros (p. 145).
“A abertura para o comércio internacional passa a ser vista como chave para o
crescimento e o desenvolvimento, assumindo, assim, o lugar que o processo de
industrialização ocupava anteriormente na receita para a superação do
subdesenvolvimento. A abertura para o comércio internacional enquanto motor do
desenvolvimento aparece sob a forma da convicção de que quanto maior viesse a ser
a abertura da economia, maior viria a ser o seu crescimento.” (p. 146)

A forte presença do FMI e do Banco Mundial no país, assim como em toda América Latina,
mostrava que os rumos das políticas nacionais eram traçados sob os interesses das grandes
corporações de nações industrializadas. Nesse sentido, o principal instrumento de política de
15

Serviço Social do Comércio.
Serviço Social da Indústria.
17
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
16
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desenvolvimento baseou-se na abertura do mercado interno para produtos, serviços e capitais
estrangeiros. Já a política de C&T manteve, dentro do possível, a promoção das atividades de
pesquisa, mas as instituições sofreram inúmeras flutuações e dificuldades orçamentárias
(VIOTTI, 2008).
De acordo com Pinheiro-Machado (1999), os recursos aplicados no fomento à ciência e a
formação de mestres e doutores por meio de bolsas de estudo, congelaram ou diminuíram ao
longo da década de noventa. No entanto, foi a manutenção da política de concessão de bolsas
que resultou no aumento da produção científica.
No final dos anos 90, com a estabilidade da economia pelo Plano Real e por influência do
FMI, o Governo buscou novo direcionamento para a política externa, para atrair credibilidade
e o crédito internacional para o Brasil, tornando-se atraente aos investimentos estrangeiros.
A política de ciência e tecnologia da época consolidara a tradição de formação de RH para
pesquisa e ensino com foco na Graduação e Pós-Graduação, mas desconectada das demandas
do mercado para o desenvolvimento de tecnologia nacional (SCHWARTZMAN, 2008). As
estatísticas de formação de Mestres/Doutores e publicações mostram que o Brasil teve um
forte crescimento na produção acadêmica em revistas indexadas, mas quando comparados aos
índices de patentes, por exemplo, o resultado foi o oposto (VIOTTI, 2008), refletindo o fato
de que esses profissionais não foram absorvidos pela indústria, ficando nas universidades.
Diferente de países como os Estados Unidos, onde a P&D é realizada principalmente pelas
empresas.
Com o tempo, os papéis das instituições na oferta de formação profissional foram
estabelecidos, onde cursos técnicos mais generalistas (por exemplo, química) eram oferecidos
pelas Escolas Técnicas Federais e os cursos de maior especificidade, como alimentos,
cerâmica, etc., eram oferecidos pelo SENAI (CUNHA, 2000).
Garcia (2012) fazendo uma reflexão sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 18,
percebeu uma indefinição em torno da educação profissional, e consequentemente sobre a
concepção das Escolas Técnicas e Centro Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Cabe
ressaltar que, nessa época, apesar do país ter superado o problema histórico de instabilidade
de preços, e do Governo ter introduzido programas de modernização, alguns fatos fizeram
com que as oportunidades abertas na década de 80 não fossem aproveitadas, a saber: 1) a
redução de recursos financeiros disponíveis para ensino e pesquisa; 2) o fraco desempenho
18

A LDB tramitou desde 1988 junto com o debate da Constituição, mas foi aprovada apenas em 1996
(GARCIA, 2012).
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dos investimentos (apesar da criação dos Fundos Setoriais de financiamento à pesquisa em
1999)19; 3) a debilidade da política econômica quanto à estabilidade e flexibilidade
necessárias para que o país desempenhasse um papel relevante no novo paradigma técnicoeconômico; e, 4) a estratégia defensiva em relação à inovação adotada pelas empresas
(VILLASCHI, 200520 apud VILLELA, 2011).
A partir do novo contexto mundial globalizado, a questão do desenvolvimento sustentável e
do novo paradigma socioeconômico e ambiental desenvolveu-se, ou simplesmente retomou-se
a concepção da importância da competitividade nos mercados mundiais para alavancar o
desenvolvimento. Abrindo as portas para o atual momento de políticas públicas.

O Novo Contexto de Políticas Públicas (século XXI)
Frente ao novo contexto globalizado e ao observado em países como Coreia e China (CORAL
& GEISLER, 2009; BRESSER-PEREIRA, 2006; TIGRE, 2006), foi necessário rever o
direcionamento das estratégias brasileiras para o desenvolvimento econômico. O período atual
foi caracterizado por Viotti (2008) pela busca do “Desenvolvimento via Inovação”. A partir
do governo Lula (2003 a 2010) a Política Industrial passou a ter conexão com a Política de
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Houve uma busca pelo fortalecimento das
instituições e uma ação do Estado na direção de um Estado-Nação, com maior participação da
sociedade na construção das políticas de desenvolvimento.
Nesse sentido, em 2004, o governo federal lançou a Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior (PITCE) que objetivou o aumento da capacidade de inovação das
empresas brasileiras e a expansão das exportações. No mesmo ano, o Governo Federal
decretou a Lei nº. 10.973/200421, a “Lei de Inovação”, que dispõe sobre incentivos à inovação
e à pesquisa científica e tecnológica no país; e, a Lei nº 11.196/200522, a Lei do Bem, que
consolidou os incentivos fiscais para pessoa jurídica de forma automática desde que realizem
atividades de P&D (MCT, 2012).
Em 2007, com o objetivo de dar continuidade ao processo de desenvolvimento, foi lançado o
Plano de Aceleração do Crescimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (PAC de C,T&I)23,

19

Para maiores informações ver http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/fundos_setoriais_ini.asp.
VILLASCHI, A. Anos 90: uma década perdida para o sistema de inovação brasileiro? São Paulo em
Perspectiva, São Paulo, SP, v. 19, nº 2, p. 3-20, abr./jun. 2005.
21
Maiores informações vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm.
22
Maiores informações vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm.
23
Para maiores informações sobre o PAC C, T&I acesse:
http://www.fne.org.br/fne/index.php/fne/jornal/edicao_67_dez_07/pac_da_c_t_i_preve_r_41_bi_ate_2010.
20
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para articular Políticas e Programas para a consolidação da política econômica e o
desenvolvimento tecnológico do país.
Entre 2008 e 2010, o Governo Federal estabeleceu a Política de Desenvolvimento Produtivo
(PDP)24 que ampliou o escopo da PITCE com o objetivo de dar sustentabilidade ao
crescimento econômico e aumentar os investimentos em P&D, enfrentando os desafios de
ampliar a capacidade de oferta no país, preservar a robustez do balanço de pagamentos, elevar
a capacidade de inovação e fortalecer micros e pequenas empresas (MPE).
Em maio de 2011 foi lançado o Plano Brasil Maior, cujo objetivo é aumentar a
competitividade da indústria nacional a partir do incentivo à inovação tecnológica e à
agregação de valor, por meio de um conjunto de medidas de estímulo ao investimento e à
inovação, apoio ao comércio exterior, defesa da indústria nacional e do mercado interno25.
Todas as medidas que visam estimular inovação incluem desdobramentos na formação,
atualização e/ou capacitação de RH. E, por conseguinte, as instituições de ensino técnico e
tecnológico podem ser consideradas agentes nos Sistemas de Inovação, principalmente na
concepção da gestão da inovação no modelo da Hélice Tríplice, proposto por Etzkowitz e
Leydesdorff na década de 90.
Segundo Villela (2011), apesar dos esforços brasileiros, há ainda muito a avançar,
principalmente no que diz respeito ao estreitamento das relações entre os diversos atores que
compõem o Sistema Nacional de Inovação. As políticas públicas, tais como PITCE, PAC de
C,T&I, PDP e o Plano Brasil Maior, “têm sinalizado a articulação entre Governo, academia e
indústria e a cooperação interorganizacional entre entidades nacionais e internacionais
como vetores do desenvolvimento socioeconômico sustentável do país” (PIRES, 2008, p. 15
apud VILLELA, 2011) e, portanto, alinhados com as diretrizes propostas no Modelo de
Inovação da Hélice Tríplice.
As políticas de CT&I adotadas efetivamente mantiveram a tradição de formação de mestres e
doutores de alta qualidade, mas promoveram mudanças no cenário, como a reestruturação e
modernização do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a consolidação de
práticas de gestão da qualidade nas empresas, a promoção do empreendedorismo, estímulo à
formação de incubadoras de empresas e parques tecnológicos (VIOTTI, 2008).

24

Elaborada sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em
parceria com os Ministérios da Fazenda (MF) e da Ciência e Tecnologia (MCT), além do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
25
Maiores informações sobre o Plano Brasil Maior acesse http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/
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No entanto esta é uma fase marcada pelo contexto da Gestão do Conhecimento e da Inovação,
onde ativos intangíveis podem se converter em inovações. Neste contexto, pela primeira vez,
as empresas passaram a ser o foco do desenvolvimento econômico e das políticas públicas. A
inovação passou a ser um fator importante para o crescimento da indústria brasileira,
enquanto o aumento de produtividade e o mercado global passaram a fazer parte da gestão e
da política econômica. Onde conceitos como “ativos intangíveis” e “economia do
conhecimento” levaram a PI e a inovação para um patamar estratégico para o
desenvolvimento econômico (FARIA, 2011).
E para tal é fundamental um RH preparado para este novo momento do Brasil. Para que se
efetive o processo inovativo é preciso disponibilizar para o mercado de trabalho pessoas cada
vez mais capacitadas, multidisciplinares, capazes de adicionar valor aos processos produtivos.
E esse mercado de trabalho tem como fonte de recursos humanos os estudantes recémformados, graduados nas mais diversas áreas do conhecimento, mas também o aluno
proveniente da formação técnica e tecnológica, que tem sua formação direcionada à solução
de problemas reais e conectados a realidade das empresas (MEC, 2008).
Um aspecto importante dentro desse contexto é a inserção de conteúdos de Propriedade
Intelectual nos currículos de formação profissional. Nesse sentido, o INPI vem estabelecendo
parcerias tanto com o Ministério de Educação (MEC) como com Instituições estaduais, tais
como: a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC)/Secretaria de Ciência e Tecnologia
do Estado do Rio de Janeiro (SECT) e com o Centro Paula Souza de São Paulo, para capacitar
professores para que possam atuar como multiplicadores. O Instituto busca cooperar no
processo de melhor qualificação essencial para o desenvolvimento econômico.
Cabe lembrar que as diferenças institucionais também sofrem com a falta de capital humano
que possa gerar mudanças reais aos sistemas de interpelação dos agentes.
Atualmente, por força das novas políticas o papel da Rede Federal de Educação Profissional
vem sendo revisto devido a necessidade de desenvolvimento de P&D, o que vai além da
formação técnica, necessitando

também uma formação em pesquisa, desenvolvimento,

empreendedorismo e inovação (MEC, 2008), tais assuntos serão foco do próximo tópico.

IV. A Formação de Recursos Humanos para Inovação: A Educação
Profissional, Técnica e Tecnológica
Para Zawislak (1994), os conhecimentos sejam tácitos ou explícitos podem e devem ser
usados com o propósito de desenvolvimento, pois “Ciência e empirismo podem e devem
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conviver. P&D e resolução de problemas de trabalho são fontes de produtividade, de
qualidade e de competitividade...” (p. 4).
Neste contexto, a formação acadêmica com base na construção de uma visão empreendedora
do conhecimento (SCHWARTZMAN, 2008) é fundamental para formação de capital humano
capaz de reverter os atrasos do cenário social e econômico brasileiros.
No Brasil a política de educação superior foi, historicamente, direcionada para pesquisa o que
gerou sistemas de avaliação que se baseavam na excelência acadêmica (SCHWARTZMAN,
2008). E embora os dados de produção científica do Brasil sejam promissores, visto que o
Brasil possui alto padrão de excelência na formação superior, a Academia ainda é muito
desarticulada das demandas sociais e dos setores produtivos. O autor ressalta a importância de
aliarmos “excelência acadêmica” com “competência empreendedora”, o que para o Brasil
poderia ser muito mais consistente em um formato de baixo para cima (bottom up), isto é, a
partir de uma formação básica que contemple a cultura da inovação e do empreendedorismo, e
que possa formar profissionais capazes de realmente intervir e abrir novas oportunidades para
a sociedade, resultado da combinação de conhecimentos tácitos e explícitos.
Em modelos de gestão da inovação, como a Hélice Triplice, a formação de RH capaz de
realizar inovações a partir do curso Bottom up é fundamental, pois pode mover mais
rapidamente as empresas para um patamar de maior competitividade, pois gera impacto nos
meios de produção, a partir de inovações incrementais, institucionais e gerenciais
(ETZKOWITZ, 2009) o que pode perfeitamente ser compreendido na formação de RH nos
diferentes níveis e modalidades de ensino.
Dosi & Grazzi (2010) reforçam o que foi colocado por Teece (1986) quando tratam da
importância do conhecimento tácito e explícito na construção da base de conhecimentos
necessários e relativos a cada paradigma tecnológico. Na visão da empresa é importante ter a
capacidade de colocar na rotina operacional um repertório de saberes que possibilitem a
solução de problemas e a construção da dinâmica de inovações incrementais na trajetória dos
produtos, que por estarem relacionados possibilitam a firma ampliar ou diversificar sua
produção, como uma estratégia de adaptação as novas demandas de mercado, dentro do
conhecimento que lhe é pertinente ou acessível. Nesse contexto, a gestão da educação
profissional se torna fundamental. Ainda que de forma tardia a atual articulação da Política de
C&T com a Política Educacional teve como um dos resultados a consolidação da Rede
Federal de Educação Profissional.
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Com relação ao ensino técnico profissional, as demandas do início de sec. XXI, também
fizeram com que novos direcionamentos fossem dados ao segmento, com destaque para os
CEFET. Estas instituições tornaram-se referência na formação profissional, pois conseguiram
aliar prática e teoria a partir de currículos integradores, trazendo os princípios da pesquisa e
extensão para a vivência de trabalhos práticos e desafios na sala-da-aula (MEC, 2008).
Os CEFET também já atuavam na requalificação para o trabalho, na formação continuada de
trabalhadores e incorporaram atividades de ensino superior e pós-graduação, o que trouxe
para as instituições a atuação em pesquisa. A trajetória de formação profissional também
trouxe um know-how de prestação de serviços técnicos especializados ampliando o escopo de
atuação (MEC, 2008). Ademais, o corpo docente, muitas vezes advindo da indústria, permitia
ao estudante ter prática e teoria aliadas em um contexto de pesquisa, e desenvolvimento.
Em 2008, a Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008) que trata da instituição da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criou os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia26. Muitos Centros Federais de Educação Tecnológica ou CEFET foram
transformados em Institutos Federais (IF).
Os IF são “instituições de educação superior, básica e profissional,
pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional
e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de
conhecimento técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos
termos desta lei” (BRASIL, 2008, p. 1).

Foram criados 38 Institutos Federais distribuídos por todo território nacional. Algumas
escolas agrotécnicas vinculadas à universidades federais foram incorporadas aos IF
regionalmente (MEC, 2008). Alguns objetivos e finalidades colocados na lei explicitam a
função destas instituições em formar profissionais mais preparados às demandas da sociedade
e do mercado27. A visão da pesquisa e da extensão para os IFs apresenta um foco direcionado

26

No artigo1º está especificado que as instituições que compõem a rede federal de educação profissional e
tecnológica serão: Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), a Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), os Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de Janeiro
(CEFET-MG e CEFET-RJ) e as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais.
27
“Seção II, Art.6º, Os Institutos Federais têm por finalidade e características: I - ofertar educação profissional e
tecnológica, em todos os níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento sócio econômico local,
regional e nacional; II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais; IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais,…; VIII – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural,
o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; IX – promover a
produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente voltadas à preservação do
meio ambiente;” (BRASIL, 2008, p.3-4).
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ao desenvolvimento tecnológico e aos benefícios para a sociedade, os cursos objetivam o
mundo do trabalho e o fortalecimento da sociedade28.
Com base no exposto podemos considerar que a criação dos IFs foi uma estratégia de ampliar
a rede de instituições para formação de RH para inovação, uma vez que se pretende tratar do
contexto profissional e das demandas dos setores produtivos, e incluir no mesmo ambiente
educacional a pesquisa, o desenvolvimento e o empreendedorismo. Para o MEC (2008) os IFs
“são um marco nas políticas para educação, pois revelam uma dimensão da educação
profissional alinhada com as políticas de inclusão e com um projeto de Nação”(p.42).
“O Brasil ainda está longe de criar um sistema de inovação que consiga
efetivamente conectar os diferentes setores que deveriam integrar este sistema –
governo, setor produtivo e empresarial, comunidade científica, universidades. A
dificuldade principal é que não se trata, simplesmente, de uma questão de
engenharia institucional, mas de culturas e interesses setoriais que divergem, e que
o governo não tem clareza ou determinação para fazer convergir.”
(SCHWARTZMAN, 2008, p. 33 ).

V. Conclusões
No caso do Brasil, os marcos legais criados para estimular a contribuição das universidades e
institutos de pesquisa no processo de inovação, a partir do incentivo às parcerias públicoprivadas, ainda não foram totalmente compreendidas e utilizadas pelos agentes do sistema de
inovação brasileiro. O que vem gerando uma série de questionamentos com relação a
efetividade destas políticas. Ainda se faz necessário um ambiente regulatório (jurídico) que
traga mais segurança aos contratos e a relação instituída entre esses agentes e o próprio
governo.
Na chamada Lei de inovação está prevista a implantação de Núcleos de Inovação Tecnológica
(NIT) nas Instituições de Ciência e Tecnologia com a missão de fazer a gestão dos ativos
intangíveis, mas ainda há muitos gargalos para o funcionamento destas órgãos, principalmente

28

“Seção III, art.7º, …são objetivos dos institutos federais: I – ministrar educação profissional técnica de nível
médio, prioritariamente na forma de cursos integrados …; II – ministrar cursos de formação inicial e continuada
…; III – realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas…; IV – desenvolver atividades de extensão … em articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos; V – estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda … e
desenvolvimento socioeconômico local e regional; V - ministrar em nível de educação superior: a) cursos
superiores de tecnologia …; b) cursos de licenciaturas …; c) cursos de bacharelado e engenharias …; d) cursos
de pós-graduação lato sensu …; e) cursos de pós-graduação Stricto sensu …; (BRASIL, 2008, p. 4).
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no que tange ao RH especializado capaz de fazer essa gestão e a interlocução eficiente entre a
Academia e o setor industrial.
A formação profissional (nível médio, tecnológico e superior) deve receber atenção especial e
ser ampliada com base nos conteúdos do empreendedorismo e desenvolvimento C&T, de
forma que as empresas e demais instituições possam receber profissionais capazes de
remodelar as culturas organizacionais e introduzir os instrumentos e conceitos necessários às
inovações em todos os níveis. Talvez esse seja o começo para as mudanças tão necessárias às
instituições de governo e demais agentes econômicos brasileiros.
A partir deste estudo conclui-se que será fundamental que haja o ensino de temas relativos à
Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo em todos os níveis de ensino,
possibilitando a integração de conhecimentos, a interação entre saberes e competências com
situações reais e o uso dos conhecimentos de forma empreendedora e dinâmica. Sem esses
temas estarem no cotidiano escolar e universitário ficará ainda mais dificil mudar a cultura
das organizações/agentes.
Urge uma articulação da sociedade, setores produtivos e governo. E dentre os inúmeros
desafios existentes, a questão da inserção de temas que possam instrumentalizar os egressos
do sistema de educação profissional se torna fundamental, visto que é esse contingente de
profissionais que serão absorvidos pelos setores produtivos.
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