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RESUMO 

 

 
Esta pesquisa teve como objetivo identificar o papel da inovação na visão dos gestores dos 
Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas das universidades localizadas no 
ABC Paulista. Para isso, foram apresentados os principais aspectos teóricos relacionados a 
educação e currículo, ensino superior brasileiro, pós-graduação no Brasil, inovação, inovação 
no Brasil e um compilado desses assuntos no capítulo sobre educação, inovação e 
desenvolvimento. A combinação desses temas formatou a conceituação do estudo, o qual foi 
realizado por meio de uma abordagem qualitativa, com a realização de entrevistas 
semiestruturadas, individuais e presenciais, ocorridas em 2016. No total foram entrevistados 
seis gestores/professores dos programas de pós-graduação das seguintes instituições: Centro 
Universitário da Fundação Educacional Inaciana – FEI (curso de Administração); Universidade 
Metodista de São Paulo – UMESP (cursos de Administração e Comunicação); Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul – USCS (curso de Administração); e Universidade Federal 
do ABC – UFABC (cursos de Políticas Públicas, e Planejamento e Gestão de Território). Por 
meio da transcrição das entrevistas e da análise do discurso cinco categorias foram 
identificadas: estudar a inovação; inovação nos currículos dos programas; educação no Brasil; 
estímulos e dificuldades; e políticas públicas. Os resultados do estudo apontam que o papel da 
inovação deve ser o de ir além de uma disciplina isolada e exclusiva; ela deve integrar e interagir 
com todas as demais, de todos os cursos de stricto sensu, independentemente da linha de 
pesquisa, além de fazer parte de toda a estrutura dos programas de pós-graduação.  
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação; educação; programas de pós-graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aimed to identify the role of innovation for managers of Postgraduate Programs 
in Applied Social Sciences of universities located in ABC Paulista. It presents the main 
theoretical aspects related to education and curriculum, Brazilian higher education, 
postgraduate in Brazil, innovation, innovation in Brazil and a compilation of these issues in the 
chapter on education, innovation and development. The combination of these themes shaped 
the concept of the study, which was conducted through a qualitative approach, using semi-
structured individual face-to-face interviews, in 2016. Six managers/professors of the following 
postgraduate programs were interviewed: FEI University Center (Administration Course); 
Methodist University of São Paulo – UMESP (Administration and Communication courses); 
Municipal University of São Caetano do Sul – USCS (Administration course); and Federal 
University of ABC – UFABC (Public Policy course and Territory Planning and Management 
course). Through the transcription of the interviews and discourse analysis, five categories were 
identified: innovation study; innovation in the curriculum of the programs; education in Brazil; 
incentives and difficulties; and public policy. The results of the study show that the role of 
innovation should be to go beyond an isolated and exclusive discipline; it must integrate and 
interact with all other disciplines of Stricto Sensu courses, regardless of the area of study, 
besides being part of the postgraduate program structure. 

 

KEYWORDS: Innovation; Education; Postgraduate Programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Especialmente na exposição teórica da inovação e da educação, percebe-se que nas 

grandes nações é muito comum associar educação de qualidade e desenvolvimento econômico, 

conforme afirmam Pereira et al. (2015). Trata-se de conceitos interligados, afinal crescimento 

econômico e desenvolvimento tecnológico são passos para o mesmo caminho: o do 

desenvolvimento social e intelectual conforme determina o Manual de Oslo (2005). Entretanto, 

se por acaso esses elementos não se cruzam em uma economia de qualquer país do mundo, 

surgem dificuldades e incertezas de progresso econômico, social e político. 

Para fins desta dissertação, utilizou-se a pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. 

O ponto inicial e principal foi encontrar o papel da inovação nos programas de pós-graduação. 

Para o recorte do estudo, ficou estabelecido que as universidades examinadas estariam na região 

do ABC Paulista e seriam cursos pertencentes à área de Ciências Sociais Aplicadas. No decorrer 

do trabalho, foram abordados assuntos relacionados à inovação e à educação, considerando 

vertentes que esses dois assuntos permitem ser explorados. Assim, eles foram abordados 

durante toda a pesquisa a fim de sustentar uma possível relação entre esses dois pontos. 

Klein (1998, p. 129) acredita que o “intelectual profissional cria a maior parte do valor 

na nova economia”. Nesse sentido, o autor define que é preciso estar preparado para as 

adversidades que o mercado possa apresentar. Segundo Borges (2015, p. 963), “a universidade 

como organização social traz em seu bojo uma concepção de universidade voltada para a 

prestação de serviços, definida pela lógica do mercado”. 

A inovação fortalece o desenvolvimento econômico, social e intelectual de uma região, 

segundo conceito descrito no relatório final da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011/2020. O 

material aponta que “o investimento em bens intangíveis, como capital humano, pesquisa 

científica, desenvolvimento e inovação em produtos e serviços está, reconhecidamente, 

correlacionado com o alcance de elevados padrões econômicos nacionais” (PNPG, 2012, p. 72). 

Pelo fato de a instituição ser responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação, a 

afirmativa demonstra a preocupação em pesquisas que possam elevar a capacidade econômica, 

social e intelectual do Brasil. 

Demo (2002, p. 49) alega que as universidades possuem “papel imprescindível e gerador 

frente ao desenvolvimento humano” e complementa que são elas que formam as competências 

e os cidadãos capazes de mudar eticamente a sociedade e a economia, desde que tenham como 

alavanca um conhecimento inovador. De acordo com o Manual de Oslo (2005), a gestão do 
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conhecimento, principalmente sobre processos e produtos, pode transformar positivamente uma 

empresa. 

Para Pimenta e Anastasiou (2002, p. 168) a universidade, como instituição social, “se 

caracteriza como ação e prática social, pautando-se pela ideia de um conhecimento guiado por 

suas próprias necessidades e por sua própria lógica, tanto no que se refere à descoberta e 

invenção quanto à transmissão desse conhecimento”. Sendo assim, parece que conhecimento 

está contido, de forma sistemática, nas universidades, visto que são espaços voltados à 

diversidade e à pluralidade de pensamento. 

No contexto atual, para que seja viável o desenvolvimento de novas estratégias, é 

preciso valorizar o conhecimento existente dentro da própria organização, já que, para Bryan, 

Benito e Suárez (2011, p. 72), “o processo de mudança de rumo depende da tomada de 

consciência da situação crítica e da vontade política de inovar”. Ratificando esse conceito, 

Pereira et al. (2015) relacionam desenvolvimento econômico com inovação e elevação da 

qualidade do ensino e apontam que um modelo econômico é forte quando pautado na ampliação 

da capacidade industrial de um país.  

Bryan, Benito e Suárez (2011, p. 74) identificam como sendo necessária uma liderança 

competente e transformacional que permita um engajamento ativo dos professores e 

administradores, exacerbando a influência da inovação no processo inteiro, afinal “inovação é 

um processo social e seu produto uma construção social”. Outro ponto a ser considerado na 

construção educacional do indivíduo é o modo pelo qual as instituições de ensino superior 

devem elaborar o currículo acadêmico. No entanto, a dificuldade em construir um currículo 

adequado à realidade social e institucional se inicia na sua própria convicção, já que, segundo 

Traldi (1984, p. 25), autores com prestígio nesse campo de estudo apresentam diversas e 

significativas definições para o termo currículo. Dessa forma, numa compreensão de Traldi 

(1984, p. 23), pode-se afirmar que “Currículo envolveria muito mais do que conteúdos, 

processos ou estratégias”; ou seja, um “currículo não estudado”, que possua mais impacto sobre 

os educandos fora do mundo acadêmico em que o aluno responde bem às pressões do mercado. 

Demo (2002, p. 49) defende que “do ponto de vista da educação, prevalece 

necessariamente a definição de competência como processo de formação do sujeito histórico 

capaz de inovar, mas sobretudo de humanizar a inovação”. Seguindo essa mesma linha de 

pensamento, Gurgel (2006) alega que inovação surge desde as ideias das pessoas até dos 

modelos de negócios das empresas e dos trabalhos realizados pela Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D).  
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No Brasil, a educação é regida por alguns dispositivos legais que conduzem a relação 

da academia com a sociedade como o Plano Nacional de Educação (PNE – Lei n. 13.005, de 

25 de julho de 2014), a Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996) e o documento específico para a pós-graduação –, o Plano Nacional de Pós-Graduação 

de 2010 (PNPG), com duração de dez anos, com vigência de 2011 até 2020. 

Além dos dispositivos legais, alguns órgãos governamentais tratam especificamente de 

assuntos relacionados ao ensino no Brasil. No caso da pós-graduação, quem avalia e norteia 

essa linha de ensino é a CAPES. Em 2010, ela editou o PNPG 2011-2020 e, em 2013, elaborou 

um relatório final, atrelado ao PNPG (2010, p.17), que aponta recomendações para que metas 

e objetivos sejam alcançados. No conceito inovação, elas são diversas, mas destaca-se, por 

exemplo, que a pós-graduação tenha foco para contribuir “mais diretamente para a inovação e 

a formação de recursos humanos para as empresas”.  

Tomaél (2007, p. 1) afirma que “o processo de inovação recebe influência de seu meio, 

o que o torna dependente da interação social, que é preponderante para o seu crescimento e 

solidificação”. Sendo assim, se a inovação cresce ou surge transformada pela interação social, 

as instituições de ensino, parceiras nos projetos de crescimento social, podem auxiliar no 

desdobramento, proporcionando melhorias nos processos e na construção do conhecimento, 

influenciando a inovação. 

É possível identificar uma quase unanimidade entre estudiosos sobre desenvolvimento 

econômico de que a globalização transformou o mundo, aumentando cada vez mais a 

competição entre os mercados. Mas, para o mercado ser competitivo é preciso reconhecer que 

os recursos humanos possuem relação direta com as pesquisas e inovações, principalmente 

quando estas estiverem atreladas a alguma vantagem competitiva. Para Souza et al. (2012), as 

empresas muitas vezes subestimam o valor dos seus funcionários, mas aquelas que conseguem 

perceber a importância do seu capital humano acabam encontrando uma oportunidade para 

transformar a utilização do conhecimento existente na organização em diferencial competitivo. 

A partir de uma perspectiva de desenvolvimento e crescimento social, intelectual e 

econômico, como afirmam Etzkowtz e Leydesdorff (2000), a inovação precisa de alguns 

agentes para acontecer, como o governo, as empresas e as instituições de ensino. Dessa forma, 

é possível perceber que inovar não é simples, conforme ratificam Pinheiro, Santos, Maia, 

Fernandes (2014, p. 41) quando dizem que “a inovação é uma atividade de alta complexidade” 

e que esta necessita de um ambiente “organizacional favorável”.  

Segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000), conhecimento, política e empresas são 

elementos impulsionadores da inovação. Essa parceria é chamada de Tríplice Hélice, na qual, 
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segundo Cruz et al. (2013, p. 8), existe “um novo modelo de interação coparticipativa e 

interdependente entre as esferas institucionais que se sobrepõem no sentido de assumir uma o 

papel da outra”. Essa relação tem como principal objetivo promover a inovação e o 

desenvolvimento regional, garantindo prosperidade para a academia, a sociedade, as empresas 

e o poder público. 

Nas bases pesquisadas com os critérios utilizados, nota-se que a produção bibliográfica 

sobre o tema inovação, currículo e ensino superior, de forma associada, possui pouca literatura, 

já que a maior parte dos estudos está voltada à área de desenvolvimento tecnológico (BRYAN; 

MOMMA, 2011).  

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

O Manual de Oslo (2005) destaca que a inovação tem sido a grande estratégia das 

organizações para manter suas perspectivas econômicas diante da pressão do mercado. Isso 

ocorre porque ações inovadoras surgem da criatividade, da competência e da boa vontade de 

instituições como governo, empresas e universidades em se renovar. Esse manual também 

menciona que a inovação requer pesquisas e recursos humanos capacitados, pois somente assim 

será possível chegar a resultados significativos.  

Considerando que uma das trajetórias para desenvolvimento de uma boa ideia é o capital 

humano, Demo (2002) acredita que é muito importante que o professor seja, além de tudo, um 

pesquisador. Nesse sentido, a formação acadêmica somada ao conhecimento dos conceitos 

sobre inovação pode produzir um capital intelectual capaz de reproduzir os conhecimentos 

adquiridos, sem deixar de lado nenhuma etapa do processo de aprendizagem. 

O Plano Nacional de Educação (2014, p. 14) aponta algumas estratégias com o intuito 

de atingir a meta de ampliar o número de alunos no ensino superior. Uma delas estabelece que 

é preciso “fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 

formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, 

sociais e culturais do País”. Dessa forma, existe a possibilidade de ementas disciplinares e 

transmissão de conteúdo caminharem juntas na formação acadêmica. Professores e 

coordenadores, na busca por um conteúdo expansivo, trabalham para associar o que a academia 

precisa com a necessidade do mercado.  

Segundo PNPG 2011-2020 (2010, p. 125), a pós-graduação no Brasil começou a ser 

implantada a partir dos anos de 1970 e tinha algumas missões, como “a formação de professores 

e pesquisadores”. Atualmente alguns princípios também fazem parte da avaliação da CAPES 
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quanto aos programas de pós-graduação, como a diversidade e a busca contínua pelo 

aperfeiçoamento dos cursos stricto sensu.  

No caminho para encontrar tais princípios, a CAPES editou o livro Contribuição da 

pós-graduação brasileira para o desenvolvimento sustentável, no qual apresenta a contribuição 

e a importância dessa área como incentivadora de trabalhos de pesquisa. Dessa forma, a CAPES 

(2016) defende que a pós-graduação brasileira exerce um “papel dinamizador na ampliação e 

renovação de campos específicos do saber e [tem] permitido a ampliação significativa da 

comunidade científica com expressivo crescimento da produção intelectual, contribuindo 

significativamente para o desenvolvimento nacional”. 

Verifica-se, assim, que o pesquisador é peça importante nos trabalhos de P&D, por isso 

o Manual de Oslo (2005, p. 32) explica que o gerenciamento do conhecimento é um ponto 

interessante para as práticas de pesquisa, já que ele aborda “políticas e estratégias, liderança, 

apreensão de conhecimento, treinamento e comunicações”, além da própria pesquisa em 

inovação, acarretando em desenvolvimento de capacidades humanas.  

Em consonância com esse manual, a CAPES, como órgão avaliador da educação 

superior brasileira, utilizando-se do Relatório Final do PNPG (2013, p. 17), enfatiza a 

relevância e a necessidade dos estudos em tecnologia e inovação. Esse mesmo relatório 

identifica que os programas de pós-graduação, na área de inovação, devem “verificar os 

progressos já alcançados e apresentar recomendações para o desenvolvimento futuro, sendo 

oportuno focar nas contribuições que a pós-graduação pode oferecer diretamente para a 

inovação e a formação de recursos humanos para as empresas”. 

Creswell (2010) ressalta que um problema de pesquisa é uma preocupação que precisa 

ser tratada, precisa ser estudada. Ele busca compreender como tem sido abordado o assunto 

inovação nos cursos de stricto sensu. Sendo assim, a questão a ser investigada pode ser 

enunciada como: qual é o papel da inovação nos programas de pós-graduação?  

 

1.2 Objetivos geral e específicos 

 

Segundo Vergara (2007, p. 25), “o objetivo é um resultado a alcançar”. O que se 

pretende neste trabalho é identificar o papel da inovação na visão dos gestores dos Programas 

de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas. 

Neste estudo, para alcançar o objetivo geral, é necessário atingir outros objetivos, neste 

caso, mais específicos, tais como: 
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 Identificar nos programas de pós-graduação das instituições pesquisadas se a inovação é um 

fenômeno em estudo;  

 Analisar as características do estudo sobre inovação nos programas, verificando discurso 

dos gestores nos programas pesquisados. 

 Identificar a importância de políticas públicas para incentivar a inovação nos programas de 

pós-graduação. 

 

1.3 Justificativa 

 

Autores como Demo (2002), Gurgel (2006) e Bryan, Benito e Suarez (2011) consideram 

que a inovação é uma estratégia para a competitividade de mercado; as empresas estão buscando 

evoluir utilizando-a como forma de crescimento e renovação. No entanto, ela não se limita a 

uma dimensão apenas tecnológica, mas abarca também a estrutura organizacional, propondo 

capital humano mais adequado aos seus novos conceitos de estratégia e competitividade.  

Grande parte desse capital existe por conta da educação, e as organizações almejam 

pessoas cada vez mais capacitadas e atentas a todas as mudanças no cenário competitivo das 

empresas. Percebe-se, dessa forma, que educação e inovação podem ser assuntos interligados e 

essenciais para que um país se destaque no concorrido desenvolvimento econômico mundial. 

Além disso, o desenvolvimento social pode depender das estratégias em inovações e de sua 

aplicação na estrutura econômica do Brasil (EBERT; CHANDRA; LIEDTKE, 2008). 

Freire (2001, p. 22) defendia algumas opiniões quando o assunto era a formação do 

docente; ele entendia que o professor “não poderia reduzir-se a puro processo técnico e 

mecânico de transferir conhecimentos”. Ou seja, esse profissional precisa ser inovador para 

contribuir positivamente na formação dos alunos e imbuído de transformar as boas ideias em 

projetos, buscar o sucesso e a melhoria sucessiva dos processos e procedimentos de ensino. 

Melo e Urbanetz (2013, p. 27), autores voltados para a pesquisa de currículos 

acadêmicos, propõem que “a ideia de construção presente no currículo diz respeito a todos os 

conteúdos necessários para o desenvolvimento e, possivelmente, o aprimoramento das 

competências e das habilidades do futuro profissional”. Por tudo isso, o conhecimento deve ser 

um processo de construção do aluno e do professor. Nesse contexto, o currículo deve ser 

elaborado para permitir uma relação de troca planejada, mas que não esteja presa a processos 

cansativos e desgastados. 

Considere-se, ainda, que para o ensino possuir a qualidade necessária para alcançar seus 

objetivos, é preciso bem mais que uma disciplina em seu currículo (FREIRE, 2001). Melo e 
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Urbanetz (2013) afirmam que é necessário que as instituições de ensino superior estejam 

comprometidas com sua gestão, elaborando projetos viáveis e adequados à realidade do 

mercado; além disso, os professores devem estar comprometidos com a própria preparação 

intelectual, que o seu aspecto emocional esteja adequado para enfrentar as adversidades que 

existirão e que saibam se comunicar. Para complementar esse tripé de universidade, professores 

e alunos, é preciso que os alunos percebam a importância de dedicar-se aos estudos, aproveitar 

o melhor e assim se tornar capital humano valorizado e capaz. 

Consta no Manual de Oslo (2005, p. 182) que a inovação necessita de uma ciência 

avançada e uma capacidade regional em formar seus recursos humanos. Ou seja, “inovação na 

sociedade e nas empresas tende a ser, cada vez mais, um item fundamental para medir o atual 

estágio de cada país ou região a ser especialmente útil para apontar possibilidades futuras e 

potenciais efetivos de desenvolvimento”. Sendo assim, esse manual identifica que nações ou 

regiões que estimulam e investem em inovação tendem a ter um desenvolvimento econômico e 

social paulatinamente crescente. 

Por tudo isso, esta dissertação apresenta um estudo sobre os conceitos de inovação, além 

de sua aplicação no ensino no Brasil, considerando principalmente a visão dos gestores dos 

programas de pós-graduação. A expectativa é de que o resultado encontrado contribua com 

novos estudos sobre inovação e currículo.  

A dissertação está dividida em cinco partes. A primeira é composta pela introdução, 

com a formulação do problema de pesquisa, bem como os objetivos geral e específicos e a 

justificativa para que esta pesquisa fosse realizada. A segunda é o referencial teórico, com base 

em autores seminais, artigos e legislações que tratam de inovação, ensino, pesquisa e currículo 

acadêmico. A terceira parte apresenta a descrição da metodologia aplicada para se obterem os 

dados e a quarta contém a descrição dos dados e a análise dos resultados, seguidas das 

considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O conteúdo tratado a seguir contempla as vertentes teóricas envolvidas no tema, a saber: 

educação e currículo; ensino superior brasileiro; pós-graduação no Brasil; inovação; e 

educação, inovação e desenvolvimento.  

 

2.1 Educação e currículo 

 

A educação, segundo o artigo 205 da Constituição Federal, é um “direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 75). Ou seja, é permitida a qualquer indivíduo 

que por ela se interesse, e em havendo tal interesse surgem pessoas mais capazes para produção 

de conhecimentos e articulação de saberes, conforme explicitam Bryan, Benito e Suarez (2011). 

Associando o artigo 205 e os autores citados, é possível verificar que educação oferece melhor 

capacidade de contextualizar aprendizagens e conhecimento da vida desde que os direitos e 

deveres dos cidadãos sejam respeitados pelo Estado e pela família.  

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 97) defendem que “a educação é um processo de 

humanização”, e Morin (1994, p. 84) considera que “cada ser vivo constitui um sistema aberto 

que necessita do ambiente para nutrir, se informar e eventualmente instruir-se e educar-se”. 

Sendo assim, a educação parece melhorar a vida das pessoas, levando informações e realizando 

trocas salutares e capazes de multiplicar conhecimentos; portanto, “conhecer é ser capaz de 

distinguir e depois de tornar a juntar o que foi distinguido” (MORIN, 1994, p. 84). 

 Transformar o homem em um ser inovador e pensante parece um desafio dos estudiosos 

do tema educação. Bryan, Benito e Suarez (2011, p. 77) afirmam que informação e 

conhecimento vêm desempenhando um papel importante na vida social, principalmente nas 

últimas décadas, pois vive-se a “era da informação” e da “sociedade do conhecimento”. Cunha, 

Souza e Silva (2012, p. 185) apontam que “na visão liberal em educação, o indivíduo é o 

responsável pelo seu destino, suas escolhas, como também por buscar atingir uma posição 

social que lhe assegure vantagens”.  

Especialistas atuantes na área destacam que uma das formas de se organizar a 

universidade em métodos é o currículo acadêmico, tema sempre em discussão tanto por 

estudiosos como por legisladores. Lopes e Macedo (2002) apontam que o currículo brasileiro 
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começou a ser pensado por volta dos anos de 1920, e que até a década de 1980 se utilizou de 

instrumentos de teorizações americanas.  

Nos anos de 1990, o currículo sofria diversas influências, como da literatura francesa e 

de teóricos seguidores do marxismo: o “currículo só pode ser compreendido quando 

contextualizado política, econômica e socialmente [...]” (LOPES; MACEDO, 2002, p. 15-17); 

ou seja, não era proveitoso discuti-lo sozinho, mas associado ao conhecimento. Trata-se de algo 

“complexo e capaz de exigir uma rede múltipla de referências para sua interpretação”, em outras 

palavras, não existe simplicidade de interpretação quando se trata de currículo acadêmico 

(LOPES; MACEDO, 2002, p. 15-17). 

Até hoje no Brasil busca-se o currículo perfeito, que atenda aos anseios dos alunos, no 

entanto ainda existem muitas pressões políticas, sociais e financeiras das instituições de ensino. 

Esse currículo, segundo Rosa e Orey (2012, p. 12), seria baseado na “perspectiva da 

etnomodelagem numa base ideológica para a aprendizagem, utilizando diversos elementos 

culturais e linguísticos dos membros de grupos culturais distintos na ação pedagógica [...]”. O 

currículo acadêmico não deve ser engessado, utilizando-se bom senso para determinar a melhor 

forma do processo de ensino e aprendizagem.  

 
[...] estamos frente a uma redefinição do campo do currículo que envolve, não apenas 
reterritorialização das referências da produção em currículo, mas a construção de 
novas preocupações. Nesse sentido, cremos que a principal tendência do campo é 
valorização de uma certa discussão da cultura, na medida em que vêm sendo 
intensificadas, sob referências teóricas diversas, as discussões sobre multiculturalismo 
ou estudos culturais. Está em curso um processo de virada cultural que associa a 
educação e o currículo aos processos culturais mais amplos, contribuindo para uma 
certa imprecisão na definição do campo intelectual do currículo (LOPES; MACEDO, 
2002, p. 48-49). 

 
No que concerne à estruturação do currículo acadêmico, além das necessidades dos 

alunos e das instituições de ensino, outro participante importante da organização, formação e 

formalização dele é o mercado. Com o passar dos anos, o currículo foi se modificando, 

“respondendo à organização e às necessidades de determinada sociedade” (TRALDI, 1984, p. 

26). Sacristán (2000, p. 25) aponta sua impressão acerca dessa matéria, formulando que o 

dinamismo e o estudo sobre o currículo inovador “se explicam pela pressão sobre o sistema 

educativo das instâncias de pesquisa, influenciadas por sua vez pelos interesses tecnológicos e 

econômicos [...]”, considerando, dessa forma, o melhor para o mercado quando da elaboração 

do currículo. 

Oliveira (2009, p. 543) afirma que “as políticas curriculares não se limitam ao contexto 

formal, significam também uma ação simbólica. [...] as políticas curriculares são, ao mesmo 

tempo, processo e produto, envolvendo tanto a produção de intenções, ou de textos, como a 
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realização de práticas [...]”. Analisando assim, o currículo não pode ser apenas um instrumento 

de metodologias, deve inserir o aluno em ambientes que discutam o conhecimento sobre 

política, desenvolvimento social, economia, cultura, tecnologias, ou seja, tentar desenvolver 

seres humanos capazes de pensar, criar, responder e ao mesmo tempo educar. Como disse 

Morin (1994, p.83), precisa saber pensar: 

 
Saber ver necessita saber pensar o que se vê. Saber ver implica portanto saber pensar, 
como pensar implica saber ver. Saber pensar não é algo que obtenha por técnica, 
receita ou método. Saber pensar não é apenas aplicar a lógica e a verificação aos dados 
da experiência. Isso supõe também saber organizar os dados da experiência. 
Precisamos portanto de compreender que regras, que princípios comandam o 
pensamento que nos permite organizar o real [...] (MORIN, 1994, p. 83). 

 
Nesse sentido, o currículo trata de ampliar conhecimento e expandi-lo. Como questão 

desenvolvida também pelo Estado, que procura estabelecer um processo educativo melhor, em 

1996 o Governo Federal lançou a Lei n. 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil 

(LDB). Ela inicia seu processo de regulamentação definindo educação no artigo 1º: “A 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Confirmando esse conceito, 

Freire (2001, p. 21) diz que “[...] não pode existir uma prática educativa neutra, 

descomprometida, apolítica”. Infere-se que educar significa incluir o ser humano na sociedade 

da forma mais abrangente possível. Destaca-se ainda na LDB o artigo 2º:  

 
Título II 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL, 1996). 

 
A lei evidencia que uma das atividades do Estado é a de formar cidadãos capacitados 

para o mundo. Educadores como Freire (2001, p. 9) já notaram que com estudo e dedicação é 

possível melhorar a vida do indivíduo, ou seja, “o corpo consciente e curioso que estamos sendo 

se veio tornando capaz de compreender, de inteligir o mundo, de nele intervir técnica, ética, 

estética, científica e politicamente”. Contudo, é preciso ir além das leis, deve-se estimular 

educandos e educadores nesse processo constante de aprendizagem.  

Castanho e Castanho (2012, p. 39) identificaram que para elaborar conhecimento é 

preciso polivalência do tempo, “que é um tempo físico, mas é também um tempo psíquico e 

social, porque o método é o conteúdo do ensino, em movimento”.  
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Melo e Urbanetz (2003) entendem que é possível elaborar currículos eficientes e 

dinâmicos, com capacidade para desenvolver aptidões nos alunos, sem engessá-los. No limiar 

desses conceitos, Freire colabora com essa tendência quando considera que “ser responsável no 

desenvolvimento de uma prática qualquer implica, de um lado, o cumprimento de deveres, de 

outro, o exercício de diretos” (FREIRE, 2001, p. 44). 

 
O conceito de currículo remonta à ideia de caminho e também de construção. Caminho 
para construir um profissional que terá habilidades e competências para atuar em 
determinado ramo de atividade. [...] Enquanto caminho, o currículo nos aponta sempre 
possibilidades e por isso mesmo, como afirmamos anteriormente, essas possibilidades 
estarão intimamente vinculadas às concepções de educação presentes no projeto maior 
da instituição educativa. Daí decorre que o caminho será escolhido no momento em 
que se escreve o projeto institucional e os projetos específicos de cada curso superior 
(MELO; URBANETZ, 2013, p. 26-27). 

 
Lopes e Macedo (2002) identificaram que mesmo com dificuldades econômicas e 

administrativas, o Brasil tem tornado melhor sua capacidade de avaliação educacional. Melo e 

Urbanetz (2013, p. 154) entendem que “nada pode ser mais danoso para a sociedade e para a 

formação profissional em nível superior que sua alienação em relação ao mundo real”. E 

complementam ressaltando que é necessário que as políticas públicas percebam que apenas 

formar professores não atenderá às necessidades da sociedade brasileira com relação à 

educação.  

 
É importante mobilizar, de modo permanente, o intercâmbio acadêmico, em todos os 
sentidos, do departamento para fora e vice-versa, como estímulo ao questionamento 
reconstrutivo, multidisciplinar e inovador. Trazer pesquisadores de outros lugares e 
áreas afins, organizar conferências e seminários, fazer funcionar eventos que mostrem 
para a comunidade a produtividade do grupo (feiras, exposições, discussões etc.), 
alimentar polêmicas interessantes e civilizadas, tudo isto motiva o ambiente e 
direciona a pesquisa (DEMO, 2002, p. 49). 
 

A legislação da educação brasileira está em busca de um aluno pensante, em que a 

cultura, a inovação e a liberdade possam torná-lo mais capacitado. Lopes e Macedo (2002, p. 

48) acreditam que logo haverá uma virada cultural e educacional que vai transformar o 

currículo, tornando-o mais amplo, contribuindo para melhorar o que eles chamam de “campo 

intelectual do currículo”. Um dos lugares onde essa ação poderá ser difundida é a universidade, 

já que esta pode ser “caracterizada como uma instituição responsável pela produção de 

conhecimento avançado, por intermédio da pesquisa científica” (BORGES, 2015, p.  967). 

 Difundir educação é um dos trabalhos dos professores, que segundo Traldi (1984, p. 33) 

tem o papel de preparar o ambiente para orientar alunos, com o objetivo de fazê-los atingir a 

“auto direção de suas capacidades, potencialidades e atividades”. 
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2.2 Ensino superior brasileiro 

 

 O ensino superior no Brasil sofreu influências de alguns modelos europeus, afirmam 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 144), entre os quais estão “o jesuítico, o francês e o alemão, que 

tiveram sua predominância em diferentes momentos históricos e na universidade se fazem 

presentes ainda hoje”. Corroborando essa perspectiva, Castanho e Castanho (2012, p. 59) 

demarcam que no Brasil “as primeiras instituições escolares foram assumidas e organizadas 

nos mesmos moldes previstos para todas as escolas jesuíticas do mundo”. Para Borges (2015, 

p. 963), ainda que sofresse influências europeias, “falar em universidade na sociedade brasileira 

significa se referir a uma instituição tardia em comparação às instituições congêneres 

europeias”.  

Com o tempo, o Brasil foi adotando os próprios modelos, principalmente após a 

Segunda Grande Guerra, conforme destacado abaixo: 

 
[...] professores e pesquisadores proclamavam necessidades de melhoria e de busca 
de soluções para problemas econômicos e sociais da realidade. Esse clima trouxe em 
seu cerne a marca nacional-desenvolvimentista e constitui-se em amplo movimento, 
que se estendeu os Movimentos por Reformas de Base, existentes no período anterior 
a 1964 (CASTANHO; CASTANHO, 2012, p. 67). 

  
 Nos anos de 1990, principalmente após a publicação do Plano Nacional de Educação 

(1996), a formação universitária, segundo Pimenta e Anastasiou (2002, p. 169), parece resumir-

se em “transmissão rápida de conhecimentos, habilitação rápida para graduados que precisam 

entrar rapidamente no mercado de trabalho [...]”, perdendo-se assim a capacidade de 

transformar conhecimento em habilidades de produção do aluno. A universidade foi criada com 

a intenção de colaborar de forma essencial com o desenvolvimento social e econômico de um 

país. 

 
A universidade, enquanto instituição educativa, configura-se como serviço público de 
educação que se efetiva pela docência e investigação, tendo por finalidade: a criação, 
o desenvolvimento, a transmissão e a crítica da ciência, da técnica e da cultura; a 
preparação para o exercício de atividades profissionais que exijam a aplicação de 
conhecimentos e métodos científicos e para a criação artística; o apoio científico e 
técnico ao desenvolvimento cultural, social e econômico das sociedades (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2002, p. 102). 

 
Moran, Masetto e Behrrens (2012) falam do desafio de ensinar e aprender nos dias 

atuais, quando se vivem momentos de transição do modelo de gestão industrial para o da 

informação e do conhecimento. A gestão do conhecimento vem sendo difundida em todas as 

esferas do ensino, buscando dessa forma tornar o aluno capital humano autônomo e criativo, 

divulgador de opiniões e, melhor ainda, transformador de conceitos arcaicos ou em desuso. 
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Gurgel (2006, p. 1) desenvolve um pouco mais esse conceito ao ressaltar que “apenas o acúmulo 

de conhecimento também não é suficiente. É necessária a sua aplicação, é necessário que ele se 

torne tangível, [...] é necessário inovar, aplicar o conhecimento na solução de problemas 

concretos”. Freire (2001, p. 45) identifica o educador como alguém “progressista que não pode 

aceitar nenhuma explicação determinista da História. O amanhã para o educador progressista 

não é algo inexorável”. 

Outro ponto destacado por Pimenta e Anastasiou (2002, p. 103) é o que “o ensino na 

universidade caracteriza-se como um processo de busca e de construção científica e crítica de 

conhecimentos”. Complementando a ideia, Castanho e Castanho (2012, p. 85) definem que 

“tradicionalmente, a sala de aula nos cursos de ensino superior tem-se constituído como um 

espaço físico e um tempo determinado durante o qual o professor transmite conhecimentos e 

experiências aos seus alunos”. 

O ensino superior também é mencionado em dispositivos legais no Brasil, como o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil (LDB). Esta 

última, no artigo 44, apresenta informações a respeito do ensino superior classificando-o da 

seguinte forma: cursos de pós-graduação (nos programas de mestrado e doutorado), de 

especialização e de graduação. O PNE possui recomendações que focam a melhoria do ensino 

público e privado no país. Do ponto de vista do ensino superior, destacam-se a melhoria da 

qualidade da educação e a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica. O PNE 

determinou ainda algumas metas e estratégias específicas: 

 
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 
[...] 
Estratégias: [...] 12.11) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de 
articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais do País; 
[...] 
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta 
e cinco por cento) doutores. 
[...] 
Estratégia: [...] 13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando 
sua atividade, de modo que realize, efetivamente, pesquisa institucionalizada, 
articulada a Programas de Pós-Graduação stricto sensu; 
[...] 
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, 
de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e 
cinco mil) doutores. 
Estratégias: [...] 14.13) aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho 
científico e tecnológico do País e a competitividade internacional da pesquisa 
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brasileira, ampliando a cooperação científica com empresas, Instituição de Educação 
Superior – IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs; 
14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a 
incrementar a inovação e a produção e registro de patentes (BRASIL, 2014). 
 

 Pimenta e Anastasiou (2002, p. 161) ressaltam que “o ensino superior insere-se no 

contexto social global que determina e é determinado também pela ação dos sujeitos que aí 

atuam”. Ou seja, é preciso situar, analisar e criticar a universidade como instituição social, 

principalmente considerando seus compromissos históricos. Sem esquecer o principal propósito 

da universidade, Castanho e Castanho (2012, p. 37) definem que “[...] o objetivo do trabalho da 

instituição escolar é o conhecimento”.  

 Um ponto discutido na formação dos alunos do ensino superior tem sido a pressão do 

mercado em transformar alunos com conhecimento em alunos executores. Este tem sido um 

assunto bastante criticado pelos autores, como Pimenta e Anastasiou (2002, p. 173): 

 
A universidade não deve simplesmente adequar-se às oscilações do mercado, mas 
aprender a olhar em seu entorno, a compreender e assimilar fenômenos, a produzir 
respostas às mudanças sociais, a preparar globalmente os estudantes para as 
complexidades que se avizinham, a situar-se como instituição líder, produtora de 
ideias, culturas, artes e técnicas renovadas que se comprometam com a humanidade, 
com o processo de humanização. 

 
Sendo assim, Castanho e Castanho (2012, p. 31) apresentam uma universidade no 

sentido histórico-educacional, portanto “fruto da divisão social do trabalho, que separa a 

produção material da produção intelectual, especializa os executores e os planejadores, dá poder 

a estes e subtrai àqueles”.  

 

2.3 Pós-graduação no Brasil 

 

Na perspectiva de Luz e Santos (2007, p. 153), “a geração de conhecimento científico 

no Brasil equivale a um gradual processo de construção social”. No Brasil, a CAPES 

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) em todos os Estados da Federação, ou seja, apoia a geração que busca 

o conhecimento científico no Brasil. Afinal, como enfatiza o PNPG (2010, vol. 1, p. 269), “o 

pilar básico do desenvolvimento científico e tecnológico de qualquer sociedade está na 

formação de pesquisadores e cientistas”. 

Para exercer sua função, a CAPES possui algumas linhas de ação como: avaliação da 

pós-graduação stricto sensu; acesso e divulgação da produção científica; indução e fomento da 
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formação inicial e continuada de professores para a educação básica nos formatos presencial e 

a distância; e outras não relacionadas a este estudo.  

 
A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual 
CAPES) foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo 
de “assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 
suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados 
que visam ao desenvolvimento do país” (CAPES, 2010). 
 

Entre tantas atividades, a CAPES coordena o Sistema Nacional de Pós-Graduação 

brasileiro, além de desenvolver também apoio aos professores da educação básica. Sendo assim, 

busca desenvolver os melhores profissionais na área acadêmica, desde a educação básica até o 

ensino superior. Ela estabelece três objetivos práticos que justificam a necessidade do 

oferecimento de mestrados e doutorados eficientes e de alta qualidade, conforme ilustrado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Objetivos para mestrados e doutorados de qualidade 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em CAPES, 2010. 
 

O ensino no Brasil vem passando por fases de transformações e de continuidade 

fortalecida, nas quais o currículo é discutido e rediscutido como uma das principais perspectivas 

para um futuro de mudanças fundamentadas na filosofia do sujeito e da consciência e na 

valorização do conhecimento (LOPES; MACEDO, 2002). Reforçando essa afirmação, algumas 

normas do Estado brasileiro surgem – ou melhor, ressurgem – com a promessa e o desafio de 

tornar o ensino superior competitivo e eficiente. Uma delas, especialmente elaborada para 

atender às necessidades das atividades de pós-graduação, é o Plano Nacional de Pós-Graduação 

1. Formação de professorado competente que possa atender à
demanda no ensino básico e superior garantindo, ao mesmo tempo,
a constante melhoria da qualidade.

2. Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio
da preparação adequada de pesquisadores.

3. Assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores
intelectuais do mais alto padrão para fazer face às necessidades do
desenvolvimento nacional em todos os setores.
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(PNPG), documento editado pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior e cujo propósito é: 

 
O PNPG 2011-2020, editado pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem como objetivo definir novas diretrizes, 
estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas propostas para a política de 
pós-graduação e pesquisa no Brasil. Paralelamente a este Plano, está sendo elaborado 
o novo Plano Nacional de Educação (PNE), em outras instâncias do MEC e de órgãos 
do governo, exigindo a coordenação de propostas e atividades. De fato, pela primeira 
vez, um plano nacional de educação contemplará as propostas de diretrizes e políticas 
do ensino de pós-graduação, isso porque o PNPG será parte integrante do PNE 
(PNPG, 2010, p. 2). 
 

Com o apoio de fiscalização da CAPES, as universidades elaboram seus currículos para 

os programas de pós-graduação e buscam levar até os alunos conhecimento mais atualizado e 

composto por estruturas que incluam as novidades do meio acadêmico, mercado e mundo.  

No âmbito da educação inovadora, Bryan, Benito e Suarez (2011) verificam a 

necessidade de realizar mais as perspectivas inovadoras e o desenvolvimento sustentável, além, 

principalmente, de melhorar a gestão dos processos por intermédio de seus gestores e 

educadores, ou seja, tornar mais coesa essa interação, aprimorando cada vez mais os processos 

e os resultados da aprendizagem. Afinal, como afirmado por Silva e Bardagi (2015, p. 707), 

“países com nível alto de desenvolvimento social e econômico preocupam-se com a qualidade 

dos cursos de pós-graduação e com a escolha do indivíduo quanto à carreira de pesquisador”. 

A área de conhecimento explorada nesta pesquisa é a de Ciências Sociais Aplicadas, 

classificada pelo CNPq como aqueles cursos que estudam os aspectos sociais da realidade 

humana. Ela foi escolhida já que fazem parte os cursos de Administração, Comunicação Social, 

Planejamento e Gestão do Território e Políticas Públicas.  

 
As ciências sociais aplicadas constituem uma área do conhecimento e de atuação 
profissional multivalente, cuja formação conjuga o domínio de várias disciplinas, 
entre as quais se situam a administração e as ciências contábeis, que vêm adquirindo 
crescente importância no contexto da sociedade, uma vez que, por meio da contínua 
interação entre ciência e técnica, produzem conhecimentos que, aplicados às 
organizações, tratam de conduzi-las ao alcance dos objetivos visados (DIEHL; 
TATIM, 2004, p. 36-37). 
 

O CNPq relaciona 187 cursos que pertencem à área de Ciências Sociais Aplicadas; no 

entanto, para este estudo serão apresentadas as informações acerca dos mencionados acima. 

 

2.4 Inovação 

 

A pesquisa básica ou fundamental, consideram Balconi, Brusoni e Orsenigo (2010), é a 

principal ou melhor fonte de inovação; ou seja, a fim de inovar e chegar a novos produtos, é 
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necessário que empresas dediquem recursos para P&D. Silva (2016) argumenta sobre uma 

inovação que está disponível fora dos limites da empresa, a inovação aberta, que consiste na 

utilização de recursos compartilhados interna ou externamente à empresa visando a melhora do 

uso da inovação. 

A Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC (2011) separou em categorias as 

atividades inovativas, conforme descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Atividades inovativas 

 

Categoria Definições 

Atividades internas de 

P&D 

 

Compreendem o trabalho criativo, teste de protótipo e aprimoramento 

de processos 

Atividades externas de 

P&D 

Compreendem o trabalho criativo, teste de protótipo e aprimoramento 

de processos, mas realizados por outra organização 

Aquisição de outros 

conhecimentos externos 
Acordos de transferência de tecnologia, aquisição de know-how 

Aquisição de softwares 
Especificamente comprados para implementação de produtos ou 

processos novos 

Aquisição de máquinas e 

equipamentos 

Especificamente comprados para implementação de produtos ou 

processos novos ou aprimorados 

Treinamento 

 

Orientado ao desenvolvimento de produtos ou processos 

tecnologicamente novos 

Introdução das inovações 

tecnológicas no mercado 

Atividades de comercialização diretamente ligadas ao lançamento de 

produto novo ou aperfeiçoado 

Projeto industrial e outras 

preparações técnicas para a 

produção e distribuição 

Refere-se aos procedimentos e preparações técnicas para efetivar a 

implementação de inovações de produto ou processo 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em PINTEC, 2011. 
 

Gaspar et al. (2014, p. 49) entendem que “[...] a capacidade de a empresa gerar 

conhecimento, associada à criatividade de seus colaboradores, pode permitir que ela tenha 

maior possiblidade de geração de inovação, alcançando assim, diferenciais competitivos frente 

aos seus concorrentes”. Sendo assim, é possível verificar que discutir inovação é muito mais 
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que estudar P&D, é apresentar resultados concretos para sociedade em que o valor econômico 

é a parte principal desse processo.   

Machado (2007) considera que a inovação é um tema estratégico na administração, por 

isso as esferas acadêmicas com estudos voltados para essa linha de pesquisa precisam se 

adequar à nova modalidade de vantagem competitiva.  

Lenzi et al. (2015, p. 122) identificaram que inovar é desafiador, em que se deseja 

alcançar resultados planejados; além disso, a “inovação exige uma forma de atuação 

diferenciada, na qual o futuro é desconhecido, mas deve ser revelado”. Ou seja, inovar gera 

mudança, e a globalização contribui muito para que a competitividade entre as nações e a busca 

por novos produtos transformem e melhorem a economia. Luciardo, Reinaldo, Santos e Silva 

(2014, p. 23-24) ressaltam que a globalização trouxe muitas mudanças, como “aspectos 

estruturais, tecnológicos, de recursos humanos e de investimentos e dessa forma a sociedade, 

sobretudo, dos países de industrialização recente, passou por uma revolução cultural e 

tecnológica [...]”. 

Para Porter (1999, p. 46), “as empresas devem ser flexíveis para reagir com rapidez às 

mudanças competitivas e de mercado”. Esse é um posicionamento situado no surgimento de 

novas ideias, afinal o mercado precisa ser dinâmico e inovador. Sendo assim, inovar é mais do 

que descobrir algo novo, é também derrubar barreiras de competição, é ser estratégico. Segundo 

o mesmo autor, a inovação pode ser o novo desenho de um produto já existente ou um novo 

processo de produção, já que boa parte delas é incremental, ou seja, que renova algo existente. 

Schumpeter (1986) também acreditava que o novo é renovador. 

 
É portanto necessário uma força de vontade nova e de outra espécie para arrancar, 
dentre o trabalho e a lida com as ocupações diárias, oportunidade e tempo para 
conceber e elaborar a combinação nova e resolver olhá-la como uma possibilidade 
real e não meramente como um sonho. Essa liberdade mental pressupõe um grande 
excedente de força sobre a demanda cotidiana e é algo peculiar e raro por natureza 
(SCHUMPETER, 1986, p. 93). 
 

Silva (2016, p. 22) [...] sugere que “as empresas têm de adaptar-se constantemente, 

renovar, reconfigurar e recriar seus recursos e capacidades, em função de um ambiente 

altamente competitivo”. Para Ferreira et al. (2014, p. 4), “o processo de inovação é visto como 

uma mola propulsora do desenvolvimento, sobretudo industrial e comercial, para toda e 

qualquer nação”. No entanto, para essa inovação acontecer, Cruz et al. (2013, p. 4) enfatizam 

que é preciso destacar a função da P&D “tornando este um fator fundamental e decisivo para 

um efetivo sucesso nas políticas de investimento de um país ou de uma determinada região, 

para uma consequente promoção da inovação e desenvolvimento local como um todo”. 
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Desenvolvimento local se reflete em produtos e serviços adequados, incluindo um poder 

público com capacidade, empresas a atender à demanda de inovação e, não menos importante, 

a população dessa região. São esses atores que podem influenciar positivamente o sucesso da 

inovação, e a construção do conhecimento aplicado no processo do produto ou serviço é parte 

disso. Tomaél (2007) ressalta que quando a gestão do conhecimento é corretamente aplicada, 

com partilha de experiências e práticas, pode resultar em um desenvolvimento regional, além 

de enriquecer o ambiente sociocultural.  

Balconi, Brusoni e Orsenigo (2010) enfatizam que o investimento em pesquisa é 

fundamental e que em algum momento do futuro ele trará não apenas novas invenções e 

tecnologias, como também possível rendimento. Para esses autores, quem define as estratégias 

de inovação nas corporações mundiais são os líderes, junto com parceiros e outros interessados 

em lucrar sempre mais, já que para eles inovação é sinônimo de altos rendimentos.  

As inovações de grande avanço tecnológico e revolucionárias são mais escassas e 

também costumam depender de alto aporte financeiro, o que acaba sendo um grande impasse 

para sua conclusão. Além da dificuldade financeira, outros aspectos foram identificados pelos 

estudiosos do tema, como o próprio medo de fazer algo novo. A esse respeito, Schumpeter 

(1986, p. 93) diz que “no peito de quem deseja fazer algo novo, as forças do hábito se levantam 

e testemunham contra o projeto em embrião”. Em outras palavras, inovar é sempre desafiador, 

além de não ser algo simples, fácil ou de baixo custo; porém, é importante para o 

desenvolvimento econômico e para a competitividade, como afirma a Pesquisa de Inovação 

(IBGE, 2011).   

No cenário atual de globalização, é importante valorizar a geração de ideias que possam 

criar inovações. Inovar pode significar agregar valor aos produtos ou serviços, aumentando 

assim a competitividade, a rentabilidade e a sustentabilidade das organizações, e estudar 

assuntos como inovação e desenvolvimento tecnológico pode aprofundar o conhecimento de 

quem aprende e principalmente de quem ensina. 

O Manual do Oslo (2005, p. 23) destaca que “uma empresa pode realizar vários tipos de 

mudanças em seus métodos de trabalho, seu uso de fatores de produção e os tipos de resultados 

que aumentam sua produtividade e/ou seu desempenho comercial”. O manual define quatro 

tipos de inovações: de produto, de processo, organizacionais e de marketing. A Figura 2 traz a 

definição de cada um deles segundo o Manual de Oslo (2005). 

 

 

 



33 
 

Figura 2 – Tipos de inovação 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no Manual de Oslo, 2005. 
 

Com essas definições, a expectativa do Manual de Oslo (2005, p. 21) é demonstrar que 

é necessário criar políticas de inovação que ajudem a desenvolver um amálgama de políticas de 

ciência e tecnologia. De acordo com o manual, as políticas demonstram que “o conhecimento 

em todas as suas formas desempenha um papel fundamental no progresso econômico e a 

inovação é um fenômeno complexo e sistêmico”. 

 

2.4.1 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE  

 

Países desenvolvidos e em desenvolvimento perceberam a necessidade em organizar a 

busca por desenvolvimento econômico e por estratégias em inovação, razão por que foi criada, 

em 1961, a The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – neste 

trabalho será usado o termo traduzido: Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Com o estabelecimento desse órgão, houve melhoria na valorização dos 

estudos sobre Ciência e Tecnologia (C&T), visto que ela é reconhecida como um órgão 

adequado de estratégia para o desenvolvimento econômico regional. Aliás, essa é uma das 

principais atividades da OCDE, a saber, buscar coerência entre P&D e crescimento econômico 

(MANUAL DE OSLO, 2005). 

O crescimento econômico, na definição de Mochón (2006, p. 285), “é o aumento da 

produção de uma sociedade, e a chave para elevação do nível de vida a longo prazo”, ou seja, 

melhora a qualidade de vida, e essa evolução reflete em mudanças fundamentais na organização 

da sociedade e das suas instituições. Nessa mesma linha de pensamento, Pereira et al. (2015, p. 

•Envolvem mudanças significativas nas potencialidades de produtos e 
serviços.

• Incluem-se bens e serviços totalmente novos e aperfeiçoamentos 
importantes para produtos existentes.

Inovações de produto

•Representam mudanças significativas nos métodos de produção e de 
distribuição.Inovações de processo

•Referem-se à implementação de novos métodos organizacionais como 
mudanças em práticas de negócios, na organização do local de trabalho 
ou nas relações externas da empresa.

Inovações 
organizacionais

•Envolvem a implementação de novos métodos de marketing, incluindo 
mudanças de design do produto e na embalagem, na promoção do 
produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de preços 
de bens e de serviços.

Inovações de marketing
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103) identificaram que uma “associação entre desenvolvimento econômico, inovação e 

elevação da qualidade do ensino, e da cultura, em todos os níveis, é inevitável”. 

Outro ponto ligado ao crescimento econômico é o crescimento regional. Para Siqueira 

(2015), um importante contribuinte para esse desenvolvimento é a indústria, visto que possui a 

capacidade de progresso técnico, além de aprofundamento da divisão social do trabalho, 

causando uma estrutura produtiva diferenciado, além de ocupações de qualidade. Tudo isso 

leva ao avanço da produtividade geral da economia, conforme consta no PNPG (2010, p. 219) 

de que existe “uma relação aceita por estudiosos que países que promovem o desenvolvimento 

da C&T caminham mais rapidamente para uma distribuição justa de renda”. 

A OCDE padronizou os estudos sobre C&T, elaborando manuais que servem como 

orientadores. Embora a OCDE possua um número determinado de países participantes, segundo 

o Manual de Oslo (2005) outros que não fazem parte dessa organização estão realizando 

pesquisas baseadas nos manuais editados pela Organização, principalmente o manual.  

Um resumo das especificações dos manuais pode ser verificado no Quadro 2. 

  

Quadro 2 – Manuais elaborados pela OCDE.  

Manuais Abordagem Última edição 

Frascati Diretrizes e guias sobre P&D 2002 

Canberra Recursos humanos em C&T 1995 

Oslo Mensuração e interpretação de 
dados relacionados à ciência, 

tecnologia e inovação 

2005 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base no Manual de Oslo, 2005. 
 

O primeiro ficou conhecido como Manual de Frascatti e teve a primeira edição em 1963. 

Foi elaborada sob orientação de Christopher Freeman, economista que realizou alguns estudos 

sobre inovação industrial seguindo a ideia de melhorar o desenvolvimento econômico e social. 

Esse manual serviria para definir P&D, principalmente contemplando os recursos financeiros e 

humanos correspondentes (IBGE, 2011). 

Outro documento no contexto de P&D é o Manual de Canberra, que se refere aos 

recursos humanos altamente qualificados dentro da Ciência e Tecnologia. Assim, a partir da 

sua criação, torna-se possível medir como é ou deveria ser o mercado de trabalho para esse 

segmento, tanto na oferta de emprego quanto na mão de obra qualificada (Fapesp, 2010). 

O Manual de Oslo (2005) tem por objetivo mensurar e interpretar dados relacionados à 

ciência, à tecnologia e à inovação. Mais que pesquisa, é preciso desenvolver produtos e/ou 
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serviços que tragam novas capacidades de readequação para que o novo dê lugar a uma 

estratégia econômica. Se empresas buscam inovar para continuar à frente no mercado, as 

instituições de ensino superior, grandes fornecedoras de capital intelectual, também deverão 

chegar à frente na aquisição dos mercados do futuro, com características próprias de uma força 

competitiva (MANUAL DE OSLO, 2005). 

O Manual de Oslo também é o responsável pelas diretrizes para coleta e interpretação 

de dados sobre a inovação e está em sua terceira edição. Segundo o material, a OCDE possui 

como membros “governos de 30 democracias, que trabalham em conjunto para superar os 

desafios econômicos, sociais e ambientais da globalização” (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 4). 

Por enquanto, o Brasil ainda não é um país-membro, mas por se tratar de um manual sobre 

inovação, as pesquisas brasileiras, sejam da esfera pública, sejam da privada, podem ser 

baseadas nele.  

O Manual de Oslo, fonte de informações acerca da inovação, considera que é 

fundamental que as nações inovem pensando não apenas em se manter, mas também no próprio 

crescimento. Segundo Machado (2007, p. 6), “organizações inovadoras são aquelas que 

possuem inovação em seu resultado final, possuem fatores ambientais que propiciam e 

incentivam o desenvolvimento destas inovações”; ou seja, o ambiente favorece ações 

inovadoras.  

 
O Manual é baseado em um consenso de opiniões sobre a demanda de indicadores de 
inovação e as necessidades fundamentais de políticas e teoria econômica, sobre as 
definições e a abrangência da inovação e sobre as lições a serem aprendidas a partir 
de outras pesquisas. Realizado conjuntamente pela OCDE e o Eurostat, o Manual foi 
escrito para e por especialistas de cerca de 30 países que coletam e analisam dados 
sobre inovação. Encontrar um consenso significou algumas vezes assumir 
compromissos e concordar com convenções. Além disso, a complexidade do processo 
de inovação em si torna difícil o estabelecimento totalmente preciso das diretrizes. 
Ainda assim, o objetivo do Manual é fornecer um conjunto robusto de diretrizes que 
podem ser usadas para produzir indicadores de inovação significativos. (MANUAL 
DE OSLO, 2005) 
 

Lamenza, Pereira e Santos (2012, p. 863) afirmam que o “país tem encaminhado 

recursos e esforços em relação à adoção de uma conduta de inovação. A condição ambiental 

predominante no país estabelece uma propensão natural atraente para a ampliação da oferta de 

recursos financeiros visando fomentar a inovação”. 

Os autores pesquisados e as leis utilizadas neste estudo indicam que as empresas inovam 

para continuar competitivas no concorrido mercado econômico. Além disso, percebe-se que a 

formação intelectual associada à P&D e à CT&I produz um capital humano com capacidade 

para gestão do conhecimento, tornando-o competitivo.  
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As instituições de ensino superior não estão alheias a essa competição, e como principais 

fornecedoras de capital intelectual para o mercado buscam por um currículo adequado e que 

atenda às exigências da legislação, das empresas e das outras instituições. Por isso, o caminho 

escolhido por este estudo para interpretar de que forma as universidades estão tratando esses 

assuntos são as entrevistas semiestruturadas realizadas com gestores de programas de pós-

graduação. Afinal, as instituições precisam e buscam pessoas capazes e inovadoras. 

 

2.4.2 O estudo da inovação 

 

Godin (2006) faz referência ao “modelo linear de inovação”, pelo qual ela começa com 

a investigação, depois a pesquisa é aplicada e desenvolvida e finalmente ocorrem a produção e 

a comercialização. Ele complementa que existem críticas de outros autores a esse modelo, mas 

segundo seu estudo trata-se do mais utilizado. Falcão (2009) define a inovação por ela contar 

com diferentes estudos de uma estrutura organizacional, existindo a interação da aprendizagem, 

incentivo de relacionamento, ou seja, mesmo o modelo mencionado por Godin que sofreu 

críticas. 

Na percepção de Schumpeter (1986, p. 87), a inovação é a alavanca para o crescimento 

econômico. Ele defende que a produção se adapta às mudanças, “quando surge a necessidade”, 

aproveitando o meio presente, as condições de vida e também os horizontes econômicos. Mas 

ela nem sempre foi vista assim, por vezes era considerada uma ameaça por causa da dificuldade 

de encontrar a cooperação de que se precisava. Schumpeter (1986, p. 126) afirma que o novo, 

mesmo que tenha um custo mais alto, desde que comprovada a sua eficácia, será bem aceito 

pelos consumidores, ainda que o medo exista. Corroborando o pensamento desse autor, Maia 

et al. (2014, p. 4) estabelecem que no caso da inovação “não há uma lógica estabelecida para 

que ela aconteça, mas reconhece-se que há condições favoráveis e condições limitantes para o 

exercício das atividades que conduzem à inovação”. 

Sendo assim, para ser bem-sucedida, deve combinar ações integradas entre governo, 

universidades e empresas, com isso desenvolver uma região, tornando-a mais competitiva. Esse 

é um processo conhecido como Tríplice Hélice. Cruz et al. (2013, p. 5) afirmam que nessa 

parceria “[...] o governo é o principal protagonista e parceiro-incentivador da inovação e do 

desenvolvimento junto com as empresas, que congregam a força produtiva do país, alicerçadas 

nas universidades, onde o conhecimento é a matéria-prima”. 

A Tríplice Hélice é o trabalho em conjunto, mas nem sempre equilibrado, entre 

empresas, universidades e governo, conforme estudo realizado por Etzkowitz e Leydesdorff 
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(1998). O PNPG (2010) também estabelece essa interação quando afirma que a ciência 

brasileira evoluiu decorrente de uma política de Estado que investiu na formação de recursos 

humanos. A Figura 3 apresenta o modelo da Tríplice Hélice. 

 

Figura 3 – Modelo da Tríplice Hélice 

 

 
Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff, 1998. 

 

Governo, universidade e empresa são vetores importantes para o desenvolvimento da 

inovação e da tecnologia. Etzkowitz e Leydesdorff (2000) destacam que no conceito da Tríplice 

Hélice, a universidade possui papel impulsionador da inovação, levando à sociedade o 

conhecimento. Para esses autores, os atores desse processo podem assumir cada vez mais o 

papel do outro. Destaca-se, por exemplo, as instituições de ensino, que sempre desempenharam 

o papel de formação de recursos humanos. No entanto, na Tríplice Hélice, algumas vezes elas 

podem fazer o papel principal, como impulsionadora do desenvolvimento regional, deixando 

de lado seu papel tradicional para tornar-se a hélice mais importante.  

 

2.4.3 Inovação no Brasil 

 

O principal órgão público de incentivo à inovação no Brasil é o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI, 2016). Tem entre as principais competências gerir a política 

nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação. Para conduzir melhor as pesquisas, 

conta com importantes fontes de financiamento: o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além delas, o Brasil ainda 

pode fazer uso de financiamentos de agências internacionais, as quais, conforme identificado 

pelo MCTI (2016), “atuam nas atividades de cooperação bilateral e multilateral, amparadas nos 
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Acordos Básicos de cooperação científica e tecnológica firmados pelo Governo Brasileiro”. 

Essas fontes são responsáveis por investimentos em pesquisas, desenvolvimento e inovação no 

país, mediante empréstimos ou até mesmo custeando toda a pesquisa, utilizando-se de editais 

que regem a relação institucional. No Quadro 3 há alguns detalhes das fontes de financiamento 

do MCTI. 

 

Quadro 3 – Fontes de financiamento do MCTI  

 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Fontes de financiamento 

 
 
FNDCT 

 
Constitui um mecanismo inovador de estímulo ao fortalecimento do sistema de C&T 
nacional. Os fundos têm como objetivo garantir a ampliação e a estabilidade do 
financiamento para a área e, em simultâneo, a criação de um novo modelo de gestão 
fundado na participação de vários segmentos sociais, no estabelecimento de estratégias 
de longo prazo, na definição de prioridades e com foco nos resultados. 
 

 
 
Finep 

 
Tem como missão promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica 
em empresas, universidades, institutos tecnológicos, centros de pesquisa e outras 
instituições públicas ou privadas, mobilizando recursos financeiros e integrando 
instrumentos para o desenvolvimento econômico e social do país. 
 

 
CNPq 

 
É uma agência MCTI destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à 
formação de recursos humanos para a pesquisa no país. 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base no BRASIL. MCTI, 2016. 

 

Com a ajuda das políticas públicas e das agências de fomento, o Brasil busca transformar 

as ações voltadas para a tecnologia e inovação em um “componente estratégico do 

desenvolvimento econômico e social do Brasil, contribuindo para que seus benefícios sejam 

distribuídos de forma justa a toda a sociedade” (BRASIL, [S.d]). 

 
A inovação é condição necessária para o fortalecimento da indústria nacional, porém, 
ela esbarra em alguns obstáculos, especialmente relacionados ao acesso às fontes de 
financiamento, e à mudança do modelo mental do empreendedor orientado para o 
retorno rápido dos investimentos (PINHEIRO et al., 2014, p. 38). 

 
Luz e Santos (2007, p. 12) afirmam que “o desenvolvimento de ciência e tecnologia 

próprias é uma necessidade estratégica, deve ser encarado como um objetivo nacional”. Eles 

ainda identificam que crescimento econômico e desenvolvimento social fazem parte de um 

ciclo virtuoso, além de destacar que o mundo econômico discute legalmente a inovação, com 



39 
 

criação de manuais pela OCDE. Nesse sentido, acreditam que esta não depende somente de 

leis, mas também de mobilização de políticas públicas específicas com focos em avanços 

tecnológicos e econômicos, sempre pensando no bem-estar e na melhora da qualidade de vida. 

A Finep é uma agência de fomento que investe na inovação, segundo descrito na página 

eletrônica da instituição. Sua missão é “promover o desenvolvimento econômico e social do 

Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, 

universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas”. Dentro desse 

contexto existe ainda o CNPq, também ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

cujas principais atribuições são “fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros” (CNPq, [S.d]) 

O debate sobre os incentivos à inovação ganhou um novo aliado em 2004: a Lei n. 

10.973/2004, que “dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo [...]”. Além de estabelecer direitos e deveres no contexto da inovação e da 

tecnologia, ela conceitua os atores que fazem parte da C&TI que geram inovação, considerada 

como a “introdução de novidades ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que 

resulte em novos produtos, processos ou serviços”.  

 
Lei de Inovação Tecnológica do Brasil está orientada para: a criação de um ambiente 
propício a parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e 
empresas; o estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo 
de inovação; e o incentivo à inovação na empresa (PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 
2005, p. 10). 
 

Os incentivos à inovação podem fazer toda a diferença no desenvolvimento tecnológico 

do país. Eles podem surgir nas empresas ou nas instituições de ensino, no entanto o protagonista 

é o governo, que tem em seu poder a regulamentação dessas relações. Em 2005, foi promulgada 

a Lei n. 11.196, mais conhecida como a Lei do Bem, que trata de benefícios fiscais para o 

desenvolvimento de inovação e tecnologia no país. Entretanto, em setembro de 2015 surgiu a 

Medida Provisória 694, que altera a referida lei, principalmente nas questões acerca dos 

incentivos fiscais concedidos às empresas que até então deles se beneficiavam. Por enquanto, a 

suspensão deles somente é válida para o ano de 2016. Porém, essa mudança pode conduzir o 

país a um desinteresse de organizações que eram contempladas com esse tipo de incentivo. 

Procurando interagir com os modelos de inovação existentes, o Brasil não está alheio 

aos processos inovativos, já que entende que são necessários para o crescimento, conforme 

descrito pela Finep, na tradução do Manual de Oslo (2005). Entretanto, ainda é pouco o esforço 

orçamentário na procura por maior desenvolvimento tecnológico e inovador. Esse esforço 
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poderia ser um pouco maior, principalmente quando dados oficiais apontam quanto os países 

desenvolvidos investem em P&D e como a inovação tem sustentado o desenvolvimento 

econômico.  

 

Nos últimos nove anos, o Brasil manteve a proporção de investimento em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), em relação ao produto interno bruto (PIB), em torno de 1%, 
apesar de o governo ter prometido, em 2003, aumentar o gasto para 2%, nível próximo 
ao da média dos países da OCDE, que é de 2,3%. Quatro anos mais tarde, no esforço 
para chegar lá, o plano 2007-2010 para Ciência, Tecnologia e Inovação (Pacti) fixou 
a meta de 1,5% ao final do período, que, porém, não foi alcançada: o investimento 
total ficou em 1,22% do PIB em 2010 (BRASIL, 2012). 

 

 O Estado de São Paulo, percebendo a necessidade de investimento em pesquisas que 

impulsionam o desenvolvimento econômico, instituiu, em 1960, a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Ela se autointitula, conforme informações da sua 

página eletrônica (2016), como “uma das principais agências de fomento à pesquisa científica 

e tecnológica do país. Com autonomia garantida por lei, a FAPESP está ligada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação” (FAPESP, 2016). 

 
Os Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica também têm caráter indutor: 
apoiam pesquisas com potencial de desenvolvimento de novas tecnologias e de 
aplicação prática nas diversas áreas do conhecimento, afinadas com a política de 
Ciência, tecnologia e Inovação do governo estadual. Entre os programas financiados 
estão o BIOTA, Políticas Públicas, Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para 
Inovação Tecnológica (PITE) e Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (PIPE), entre outros. O desembolso com esses programas em 2014 foi de 
R$ 117,6 milhões (FAPESP, 2016). 

 
 Para este estudo foram selecionadas agências de fomento como FNDCT, Finep e CNPq, 

todas ligadas diretamente ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Fapesp também 

é uma relevante instituição de amparo à pesquisa e, mesmo situada em São Paulo, vem fechando 

ao longo dos anos acordos de cooperação com instituições de pesquisa no mundo todo 

(FAPESP, 2016).  

 

2.5 Educação, inovação e desenvolvimento 

 

No momento em que o Manual de Oslo (2005, p.100) identifica que “as decisões sobre 

usar e trocar os conhecimentos existentes e como obter novos conhecimentos são fundamentais 

para a operação das empresas”, é possível compreender que conceitos referentes à educação e 

à inovação tendem a caminhar juntos, tanto para o desenvolvimento das empresas quanto das 

instituições de ensino.  
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No caso específico das universidades, Castanho e Castanho (2005) acreditam que é nelas 

que ocorre, da melhor maneira, o processo de ensino/aprendizagem; essa instância é uma 

divulgadora de conhecimento e proprietária de forte acervo cultural da humanidade. No entanto, 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 64) identificam a educação como “um processo natural que 

ocorre na sociedade humana pela ação de seus agentes como um todo”.  

 
A pesquisa e o desenvolvimento experimental (P&D) compreendem o trabalho 
criativo realizado de forma sistemática com o objetivo de aumentar o estoque de 
conhecimentos, incluindo os conhecimentos do homem, da cultura e da sociedade, e 
o uso desse estoque de conhecimentos para antever novas aplicações (como define o 
Manual Frascati) (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 105). 

 
Para os autores estudados nesta pesquisa, existe uma interseção entre educar e inovar. 

Schumpeter (1986) ressalta que inovar traz desenvolvimento e evolução para um país; é 

possível interpretar que existe um consenso de que educação e inovação constituem uma estrada 

longa e sinuosa que conduz ao desenvolvimento social e econômico.  

Luz e Santos (2007, p. 158) aprofundam um pouco mais a reflexão quando identificam 

que 

 
[...] empresas que desenvolvem produtos e serviços de alta tecnologia dependem e 
necessitam de uma estreita relação com as universidades e os centros de pesquisas. 
Estes centros atuam como fonte de suprimento de pessoal qualificado em programas 
de graduação e pós-graduação. 
 

Depreende-se desse modo que o aperfeiçoamento de recursos humanos pode significar 

um desenvolvimento econômico, social e regional para o país que segue essa diretriz. 

Castanho e Castanho (2012, p. 21) avaliam da seguinte forma esses cenários: “[...] uma 

das consequências das mudanças ocorridas no mundo do trabalho para o cotidiano da sala de 

aula universitária é a diminuição do investimento – e a decorrente perda de qualidade”. Segundo 

Lamenza, Pereira e Santos (2012, p. 859), “o termo inovação representa, em geral, um aumento 

de produtividade e desenvolvimento de mercados”. Por isso, faz-se necessário expandir o 

processo de ensino-aprendizagem para além das salas de aula: 

 
[...] a educação está presente em casa, na rua, na igreja, nas mídias em geral e todos 
nos envolvemos com ela, seja para aprender, para ensinar e para aprender-e-ensinar. 
Para saber, para fazer, para ser ou para conviver todos os dias misturamos a vida com 
a educação. Com uma ou com várias. [...] Não há uma forma única nem um único 
modelo de educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece; o ensino 
escolar não é a única prática, e o professor profissional não é seu único praticante 
(BRANDÃO, 1981 apud PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 64). 
 

 O PNPG (2010, p. 76) identifica a inovação como excelente fonte de oportunidades para 

as instituições de ensino superior, em especial a pós-graduação:  
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[...] uma formação complementar básica sobre empreendedorismo e inovação 
certamente preparará nossos estudantes de pós-graduação para o acesso ao mercado, 
para a abertura de novas empresas, e para a condução de pesquisas com uma visão 
diferenciada de mercado. 
 

A Figura 4 apresenta como o PNPG (2010) compreende que com conhecimento, 

informação, educação e pesquisa chega-se à inovação. 

 

Figura 4 – Inovação na pós-graduação 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora com base em PNPG, 2010.   
 

 A descrição de como chegar à inovação, segundo o PNPG, coloca o aluno numa posição 

de aprendizado ativo e empreendedor; dessa forma, o professor não deixa de existir, mas passa 

a compreender o aluno como um ser crítico. Durkheim (1995, p. 299) afirmava que “a única 

maneira de formar a mente é oferecendo-lhe coisas particulares para serem pensadas, 

ensinando-a a apreendê-las, apresentando-as pelo lado que lhe permita apreendê-las, 

mostrando-lhe como deve fazer para formar ideias distintas e corretas”.  

O PNPG (2010) classifica que um ambiente de inovação nas empresas e na sociedade 

deve ser considerado como um dos principais fatores de qualificação de recursos humanos. 

Todavia, para que isso ocorra é necessário organizar a agenda de pesquisa, buscando atender às 

necessidades de desenvolvimento econômico. 

 Portanto, foi possível identificar, por meio dos estudos realizados pelos autores citados 

nesta pesquisa, que existe uma interseção entre currículo acadêmico, sociedade e inovação. O 

currículo desenvolvido para beneficiar os estudos e as pesquisas pode oferecer à sociedade um 

Inovação

Conhecimento

Informação

Pesquisa

Educação
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capital humano capacitado e divulgador de conhecimentos. Afinal, estes só existem numa 

sociedade que se preocupa com ciência, tecnologia e inovação.   
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada em toda a pesquisa. Diehl e 

Tatim (2004, p. 47) definem que “a pesquisa constitui-se num procedimento racional e 

sistemático, cujo objetivo é proporcionar resposta aos problemas propostos. Ao seu 

desenvolvimento é necessário o uso cuidadoso de métodos, processos e técnicas”.  

 

3.1 Abordagem metodológica 

 

Para esta pesquisa, foi utilizada a abordagem qualitativa. Segundo Godoi, Bandeira-de-

Mello e Silva (2010, p. 78), aqueles que “utilizam procedimentos ligados à pesquisa 

qualitativa procuram adentrar no mundo dos significados”; para tanto o pesquisador 

possui um papel importante e dinâmico, pois “compreender grande parte dos fenômenos 

organizacionais exige, em vez de um conhecimento objetivo e explicativo, métodos que 

visam à obtenção de um conhecimento intersubjetivo e compreensivo”. (GODOI; 

BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2010, p. 78). 

 
Os estudos qualitativos podem descrever complexidade de determinado problema e a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar os processos dinâmicos 
vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de dado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos (DIEHL; TATIM, 2004, p. 52). 

 

3.2 Tipos de pesquisa 

 

Para a classificação do tipo de investigação, foi utilizada a pesquisa exploratória e 

descritiva. Exploratória porque, segundo Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2010, p. 105), ela 

é estabelecida para “os que procuram compreender o fenômeno, busca do ‘o quê’”. Isso está 

relacionado ao esforço para se entender se o fenômeno da inovação é explorada nos programas 

de pós-graduação e de que forma isso ocorre. 

Vergara (2014, p. 47) identifica diversas classificações de pesquisa; no entanto, no caso 

deste estudo, utiliza-se a investigação exploratória, que “não deve ser confundida com leitura 

exploratória, é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado”. 

 
A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Na maioria 
dos casos, envolve o levantamento bibliográfico, a realização de entrevistas com 
pessoas que possuem experiência prática com o problema pesquisado e a análise de 
exemplos que “estimulem a compreensão” (DIEHL; TATIM, 2004, p. 53-54). 
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Para Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2010, p. 221) a fase exploratória se dá 

“quando é feito o diagnóstico para identificar os problemas, as capacidades de ação e de 

intervenção na organização”. Buscando compreender o que significa a inovação nos 

programas de pós-graduação, esse tipo de pesquisa contribuiu para o desenvolvimento 

deste trabalho.  

Outro aspecto importante diz respeito ao fato de que a pesquisa também é descritiva, já 

que “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (DIEHL; TATIM, 2004, 

p. 54). Sendo assim, foi possível relatar percepções, expectativas e opiniões dos gestores dos 

programas de pós-graduação entrevistados para realização deste estudo. 

Vergara (2014, p. 47) define esse tipo de pesquisa como a que “expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para explicação”. 

 

3.3 Instrumento de pesquisa 

   

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas em profundidade com os gestores dos 

cursos escolhidos para realização da pesquisa. Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2010, p. 348) 

entendem que as entrevistas “servem a pesquisas voltadas para o desenvolvimento de conceitos, 

o esclarecimento de situações, atitudes e comportamentos [...]”. Por isso, para buscar esclarecer 

o papel da inovação associado à educação superior recorreu-se a esse tipo de entrevista. 

Segundo Diehl e Tatim (2004, p. 66), a entrevista “é um instrumento utilizado na 

investigação social para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de 

um problema social”. A escolha por esse instrumento deu-se pela liberdade que o pesquisador 

tem para “desenvolver a entrevista em qualquer direção que considere adequada”. Sendo assim, 

neste trabalho as perguntas foram abertas e respondidas como se fosse uma conversa informal 

(DIEHL; TATIM, 2004, p. 67). Para Vergara (2007, p. 55), a entrevista semiestruturada “é 

quase uma conversa jogada fora, mas tem um objetivo específico: coletar dados de que você 

necessita”. 

Os métodos de investigação, segundo Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2010, p. 348), 

“servem a pesquisas voltadas para o desenvolvimento de conceitos, o esclarecimento de 

situações, atitudes e comportamentos, ou o enriquecimento do significado humano deles”.  
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As entrevistas foram realizadas com participantes voluntários, respeitando a livre 

informação de cada um. Vergara (2007, p. 55) ressalta que “a entrevista é um procedimento no 

qual você faz perguntas a alguém que, oralmente, lhe responde. A presença física de ambos é 

necessária no momento da entrevista, mas, se você dispõe de mídia interativa, ela se torna 

dispensável”. E complementa informando que poderá ser gravada, caso o entrevistado assim o 

permita. 

 

3.4 Seleção dos participantes 

  

Foram realizadas entrevistas com seis gestores dos programas de pós-graduação, 

preservando-se o anonimato deles.  No decorrer do trabalho, houve exceções na seleção dos 

sujeitos. Isso significa que nem todos são gestores dos programas pesquisados, no entanto a 

pesquisa manteve-se atenta àqueles que estão vinculados aos programas de mestrado e 

doutorado, além de possuírem percepções relevantes acerca da inovação.  

Os participantes pertencem às seguintes instituições de ensino, escolhidas porque 

possuem cursos de stricto sensu na área de Ciências Sociais Aplicadas na região selecionada: 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP); Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul (USCS); Universidade Federal do ABC (UFABC); e Centro Universitário da Fundação 

Educacional Inaciana (FEI). Na análise das entrevistas, eles serão destacados no texto pela 

palavra ENTREVISTADO. As especificações das entidades pesquisadas podem ser apreciadas 

no Quadro 4. 

Quadro 4 – Cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas  

 

Instituição de Ensino Superior Cursos – Nível 
Centro Universitário da Fundação 
Educacional Inaciana (FEI) 
 

Administração – Mestrado e Doutorado 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) 
 

Administração – Mestrado 
 
Comunicação Social – Mestrado e Doutorado 
 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
(USCS) 
 

Administração – Mestrado e Doutorado 
 
Comunicação – Mestrado 
 

Universidade Federal do ABC (UFABC) 

Planejamento e Gestão do Território – 
Mestrado e Doutorado 
 
Políticas Públicas – Mestrado 

Fonte: Plataforma Sucupira, 2015. 
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 A seguir, uma apresentação das instituições de ensino descritas no Quadro 4, de forma 

que exista uma compreensão quanto ao andamento da pesquisa e aos pormenores do processo 

de entrevista com os gestores e professores. 

 

3.4.1 Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana – FEI 

 

A FEI possui um programa de pós-graduação na área de Ciências Sociais Aplicadas – o 

de Administração, nos níveis de mestrado e doutorado. A entrevista com o coordenador ocorreu 

no dia 27 de abril de 2016, no Campus Liberdade, em São Paulo, onde funciona o curso e teve 

a duração de 59 minutos. 

A decisão de incluir tal programa no estudo é motivada pelo fato de que, apesar de 

localizar-se fora do Grande ABC, essa instituição de ensino possui uma importância 

considerável na região e no município de São Bernardo do Campo, onde está sua sede e o seu 

maior campus.   

 

3.4.2 Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

 

 A UMESP mantém dois programas de pós-graduação na área de Ciências Sociais 

Aplicadas: Comunicação e Administração. O primeiro possui os cursos de mestrado e 

doutorado; já o segundo, o de mestrado. As duas entrevistas aconteceram em São Bernardo do 

Campo, no Campus Rudge Ramos. 

Para o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, foi entrevistada a coordenadora. 

A entrevista ocorreu no dia 9 de maio de 2016, no edifício Capa, na sala da coordenação, 

começando às 15 horas e teve duração de 57 minutos. Para o curso de Administração, foi 

entrevistado um professor da universidade, diretor de Inovação e Marketing e professor 

colaborador da disciplina de Inovação, que é disponibilizada para todos os programas de pós-

graduação da instituição. A conversa ocorreu no dia 11 de maio de 2016, às 18:00 horas, no 

edifício Delta, na sala do coordenador de EAD, a entrevista e durou 48 minutos. No caso 

específico desse curso, foi necessário abrir uma exceção e o coordenador do programa não foi 

ouvido, pois ele é o orientador desta pesquisa.  

 

3.4.3 Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS 
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 A USCS, assim como a UMESP, também possui dois programas de pós-graduação na 

área de Ciências Sociais Aplicadas: Comunicação e Administração. O primeiro mantém o curso 

de mestrado, já o segundo, os de mestrado, de doutorado e pós-doutorado. 

No Programa de Pós-Graduação em Administração, a entrevistada foi a coordenadora, 

cuja conversa ocorreu no dia 12 de maio de 2016, as 15:45 horas, no 3º andar dono Campus 

Centro, em São Caetano do Sul, e teve duração de 40 minutos. 

No caso da Comunicação não foi colhido o depoimento do coordenador, pois ele 

assumiu o cargo no início do primeiro semestre de 2016 e a entrevista buscava informações 

acerca da experiência na liderança do programa, além da sua evolução sob a ótica pessoal do 

gestor. 

 

3.4.4 Universidade Federal do ABC – UFABC 

 

A UFABC possui dois programas de pós-graduação na área de Ciências Sociais 

Aplicadas: Planejamento e Gestão do Território (mestrado e doutorado) e Políticas Públicas 

(mestrado). Em ambos os casos as entrevistas com os coordenadores ocorreram no dia 13 de 

maio de 2016 no campus de São Bernardo do Campo e duraram 46 minutos (Políticas Públicas) 

e 31 minutos (Planejamento e Gestão de Território). 

 

3.5 Roteiro da entrevista 

 

Destacou-se como um dos principais orientadores teóricos para as entrevistas o PNPG 

2011-2020. Este “tem como objetivo definir novas diretrizes, estratégias e metas para dar 

continuidade e avançar nas propostas para a política de pós-graduação e pesquisa no Brasil” 

(PNPG, 2010, p. 2). Além do PNPG, recorreu-se a outras bases teóricas mencionadas no 

referencial desta pesquisa. No Quadro 5, a seguir, elas estão evidenciadas, assim como o roteiro 

das entrevistas. 

 

Quadro 5 – Roteiro para entrevistas semiestruturadas 

  

BASE 
TEÓRICA 

a) PNPG (2010, p.53): “A humanidade tem se beneficiado de um amplo conjunto de 
inovações provenientes de informações científicas, que incluem o aumento da 
expectativa de vida, a cura de muitas doenças, o aumento da produção de 
alimentos, os revolucionários processos de comunicação, o avanço no 
conhecimento dos biomas mais complexos e uma compreensão mais efetiva da 
dinâmica social e da variedade possível dos modos de vida”. 
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MANUAL DE OSLO (2005, p. 11): “A geração, a exploração e a difusão do 
conhecimento são fundamentais para o crescimento econômico, o 
desenvolvimento e o bem-estar das nações. Assim, é fundamental dispor de 
melhores medidas de inovação”. 
 

PERGUNTA 
1 

Diante destas afirmativas, qual é o papel da inovação nos programas de pós-
graduação, segundo sua opinião? 
 

BASE 
TEÓRICA 

b) PNPG (2010, p. 8): “Inovações curriculares e de formação: a atenção à diversidade 
curricular e a formações mais compatíveis como o conhecimento já disponível, 
bem como o incentivo a programas de formação multi e transdisciplinares”. 
PNE (BRASIL, 2014, p. 16): Meta 14, estratégia 14.11. “ampliar o investimento 
em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como 
incrementar a formação de recursos humanos para a inovação, de modo a buscar 
o aumento da competitividade das empresas de base tecnológica”. 
 

PERGUNTA 
2 

Considerando este conceito, é possível identificar como as instituições de ensino 
podem colaborar com o desenvolvimento do capital humano, estimulando, 
assim, o conhecimento? Quais atividades da área acadêmica poderiam 
desencadear esse conhecimento? 
 

BASE 
TEÓRICA 

c) PNPG (2010, p. 180): “No Brasil, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) 
e o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação Nacional 2007-2010 consideram a 
inovação um dos fatores centrais para o fortalecimento sustentável da posição do 
Brasil no cenário internacional”. 
LDB (BRASIL, 1996, p. 15): em seu art. 43, inciso I, determina que “A educação 
superior tem por finalidade: estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo”. 
 

PERGUNTA 
3 

Diante desses conceitos, como a universidade, principalmente, os programas de 
pós-graduação, têm buscado colocar em prática a divulgação e o ensino sobre 
inovação? 
 

BASE 
TEÓRICA 

d) PNPG (2010, p. 181): “Um ambiente que favoreça a inovação nas empresas, no 
país, é induzido pela existência de ciência avançada e pela capacidade regional de 
formar recursos humanos de ponta, mesmo que estas últimas atividades tenham 
seus centros de atividades na academia”. 
MANUAL DE OSLO (2005, p. 53): “Muitos conhecimentos sobre inovação estão 
incorporados nas pessoas e em suas habilidades, e habilidades apropriadas são 
necessários para se fazer um uso inteligente das fontes de conhecimento externas 
ou codificadas”. 
 

PERGUNTA 
4 

Se a academia pode contribuir com a formação dos recursos humanos apontados 
no PNPG, quais poderiam ser as dificuldades e estímulos encontrados no 
processo de aprendizagem ou divulgação sobre a inovação e a tecnologia? 
 

BASE 
TEÓRICA 
 

e) PNPG (2010, p. 57): “A expansão quantitativa com qualidade é o caminho para o 
fortalecimento do patrimônio científico e cultural brasileiro e para o 
desenvolvimento de temas estratégicos para a integridade territorial, e o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental do País”. 
FALCÃO (2009, p. 15): “Já se compreende por diferentes estudos que a inovação 
possa ser fomentada pela criação de uma estrutura organizacional que incentive o 
relacionamento, a interação e a aprendizagem através da experiência e da prática. 
Este entendimento é confirmado por estudos que afirmam a contribuição positiva 
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na capacidade de inovar, através das práticas que promovem a interação, o 
aprendizado e a troca de conhecimento”. 
 

PERGUNTA 
5 

Sendo assim, seria possível afirmar que os programas de pós-graduação 
possuem preocupação com a inovação em seus currículos? E assim, de que forma 
ocorre o diálogo entre o pesquisador e as empresas? 
 

BASE 
TEÓRICA 

f) PNPG (2010, p. 55): “[...] uma meta para o ano de 2020, dentro da ciência 
brasileira, é de “alcançar investimentos 2% do PIB em P&D (crescimento anual 
de cerca de 10,4%, supondo crescimento do PIB de 5% ao ano), sendo que os 
dispêndios do setor empresarial devem corresponder de 1,1% a 1,2%”. 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (BRASIL, Lei 12.952, de 20/01/2014): Anexo 
II: As despesas autorizadas para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
para o ano de 2014 equivale a 0,40% do orçamento total para realizar despesas que 
o Governo Federal possui, ficando atrás de Ministérios como Minas e Energia e 
do Ministério das Cidades.  
PINTEC 2011 (IBGE, 2013, p. 58): “Os principais instrumentos utilizados pelas 
empresas inovadoras foram o financiamento para compra de máquinas e 
equipamentos (25,6%) e outros programas de apoio [...] Os menos utilizados foram 
a subvenção econômica (1,0%) e o financiamento a projetos de P&D e inovação 
tecnológica em parceria com universidades ou institutos de pesquisa (1,3%)”. 
 

PERGUNTA 
6 

A receita orçamentária que o governo destina para C&T ainda está abaixo da 
expectativa. E as universidades, principal fonte de recursos humanos, conforme 
relatório do PINTEC, ainda são parceiros tímidos no desenvolvimento da 
inovação. Em sua opinião, o que as universidades, o governo e as empresas 
poderiam fazer para mudar essa realidade? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

3.6 Processo de análise dos dados 

 

 Segundo Godoi, Bandeira-de-Mello e Silva (2010, p. 375), “[...] a visão qualitativa em 

ciências sociais tem como uma de suas escolhas mais habituais a análise do discurso”. Nesse 

sentido, a análise do discurso foi a opção metodológica neste estudo.  

Como visto, o roteiro da entrevista incluiu seis perguntas abertas, e o pesquisador tinha 

flexibilidade para incluir outras, conforme as respostas obtidas. Vergara (2007, p. 55) identifica 

que qualquer instrumento utilizado para realizar pesquisa pode apresentar “vantagens e 

desvantagens, não de modo absoluto, mas relativamente a seu problema de investigação”.  

Sendo assim, as questões propostas caminhavam para conferir se a inovação é um 

fenômeno em estudo e se tem sido discutida nos currículos dos programas pesquisados, bem 

como identificar a importância das políticas públicas para incentivar a inovação neles. 

As análises referentes a essa estrutura, conforme descritas por Godoi, Bandeira-de-

Mello e Silva (2010, p. 364) procuram esclarecer “que nosso problema geral era a passagem 

legítima das falas dos entrevistados para a produção do significado, criação própria do 



51 
 

pesquisador, e que tal problema, de fundo epistemológico, passava por um trabalho preparatório 

[...]”.  

Considerando a preparação necessária para interpretação das entrevistas, a Figura 5 

descreve as etapas percorridas para essa análise. 

 

Figura 5 – Etapas de análise das entrevistas 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  

Durante a etapa da análise das entrevistas, surgiram categorias que foram os pontos 

estudados e destacados, tanto no momento do levantamento teórico quanto na interseção com 

as entrevistas realizadas com os gestores dos programas, sempre dentro do contexto de inovação 

nos programas de pós-graduação.  

O Quadro 6 apresenta as categorias encontradas nas etapas da análise das entrevistas, e 

as descrições de como surgiram. 

 

Quadro 6 – Etapas da análise das entrevistas: categorias e descrição 

   

Categorias Descrição 

Estudar a inovação Essa categoria faz parte da pesquisa a partir do momento em que 
começaram os estudos sobre inovação, visto que era necessário 
descrever esse contexto desde o seu início até os dias atuais, segundo 
conceitos teóricos. 
 

Inovação nos currículos dos 
programas pesquisados 

Para descobrir se havia espaço para estudar inovação, foi preciso 
compreender a importância do currículo acadêmico e qual a sua 
necessidade. Dessa forma, pôde-se verificar se havia espaço para 
incluir o estudo sobre inovação nos currículos do ensino superior 
brasileiro. 
 

A educação no Brasil Ao tratar de estudar inovação e currículo, a pesquisa apresenta como 
funciona a educação no Brasil, como está o ensino superior e como 
devem ser abordados o mestrado e o doutorado. O papel do 
pesquisador e dos programas de pós-graduação, principalmente pelo 

Transcrição das entrevistas Leitura da transcrição junto 
ao áudio das entrevistas

Comparação entre as 
entrevistas

Análise das entrevistas com 
relação ao referencial teórico

Elaboração de categorias 
após análise das entrevistas
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olhar de dispositivos legais e de instituições públicas, como a 
CAPES. 
 

Estímulos e dificuldades Esse assunto surgiu no momento de preparação para as perguntas que 
deveriam fazer parte da entrevista; quais eram as maiores 
dificuldades; e se poderia haver algum estímulo em tratar de inovação 
em cursos de nível stricto sensu no Brasil. 
 

Políticas públicas As políticas públicas foram exploradas no referencial teórico de 
forma sucinta, no item sobre educação, visto que mencionaram-se 
leis e normas que regem a educação no Brasil; no entanto, esse item 
ganhou mais destaque nas respostas dos entrevistados, já que houve 
grande desconforto quanto à falta de recursos para investimento em 
inovação e educação.  
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A apresentação das universidades e dos sujeitos que fizeram parte dessa pesquisa foi o 

objetivo desse capítulo. Com esses dados, o próximo passo será o de analisar os resultados que 

a pesquisa alcançou. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os dados e sua análise, de acordo com os objetivos 

estabelecidos na pesquisa. Estes serão descritos independentemente da convergência ou 

divergência entre os resultados esperados e os que realmente foram alcançados. Para 

compreender a percepção dos gestores quanto ao papel da inovação nos programas de pós-

graduação foram desenvolvidas cinco categorias principais, a saber: estudar inovação; inovação 

nos currículos dos programas pesquisados; a educação no Brasil; estímulos e dificuldades; e 

políticas públicas. No decorrer da análise de dados, outros desmembramentos dos subitens 

surgiram e foram destacados.  

   

4.1 Estudar a inovação 

 

A inovação melhora a estrutura da organização e a aprendizagem, como apontado por 

Falcão (2009). Schumpeter (1986) a vê como uma alavanca para o crescimento econômico e 

social. Estudá-la, como dito pelos autores já citados neste trabalho, é procurar compreender o 

passado e atender às perspectivas de crescimento econômico para o futuro de um país. 

Corroborando esses autores quanto aos estudos sobre o fenômeno da inovação, os 

entrevistados compreenderam como sendo importante a divulgação do tema no ensino superior, 

especialmente nos programas de pós-graduação. No entanto, alguns acreditam que estudar 

inovação não está associado a uma disciplina específica, mas sim algo que faça parte de todas.  

 
Então, desde que a gente nasceu, a gente trabalha dentro da inovação, dentro de um 
conceito muito amplo, tem a tecnologia, mas tem um contexto todo associado. Quando 
nós fizemos a proposta para o nosso doutorado, nós acrescentamos a linha de 
sustentabilidade. Então a ideia era justamente: como é que eu inovo, né? Respeitando 
sociedade, meio ambiente, entendendo esses novos conceitos que a sociedade está 
trazendo, esse desenvolvimento, cada vez mais importante na hora em que você vai 
pensar em novo produto, novo processo, o que você está fazendo, você entender o 
impacto dele, e como isso pode retornar para você. Então no nosso caso, ele nasce, e 
nasce dentro de todo o contexto da escola, do curso, como um todo. Nós temos hoje 
uma disciplina, que é obrigatória, que é gestão da inovação, que todos os alunos 
fazem. O que nós estamos repensando agora, é tirar essa disciplina como gestão da 
inovação, e pegar esse conteúdo, e colocar dentro das disciplinas das áreas. Então, sair 
de uma disciplina única, ou que vai focar, mas tentar permear justamente a inovação, 
em todo o contexto, de todas as disciplinas que a gente está trabalhando. 
(ENTREVISTADO 1) 
 
Mas o conceito de inovação acaba permeando as atividades, né? Todas... todos os 
níveis de atuação de um programa de pós-graduação, desde a parte pedagógica, a parte 
de gestão, a parte de relacionamento com as agências de fomento e também as próprias 
diretrizes, que são elaboradas para a área, né? E isso é uma coisa que vem sempre, nas 
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discussões que são feitas, tanto internamente quanto externamente. Agora, a gente não 
fala, necessariamente, “olha, vamos discutir a inovação”, né? Ela acaba sendo uma 
prática, uma consequência das discussões que são feitas para a gente poder avançar 
na área, porque o intuito é sempre você avançar. Como é que você vai avançar, né? 
Você vai ter que repensar alguns processos, você vai ter que repensar algumas ofertas, 
repensar dinâmicas, que são oferecidas na pós-graduação, repensar sistemas de 
avaliação. E em todas essas dinâmicas, está implícita a inovação. (ENTREVISTADO 
2) 
 

Considerando os relatos, observa-se que o processo de inovação não deveria estar 

limitado apenas a uma disciplina, e sim fazer parte de um todo. Porter (1999) compreende que 

o surgimento de ideias novas derruba as barreiras econômicas existentes no mercado. Os 

entrevistados também entendem que é preciso eliminar obstáculos que impeçam o progresso e 

a inovação, mas que para isso é necessário repensar processos, inserindo a inovação em 

discussões abrangentes dentro das outras disciplinas e, consequentemente, do programa.  

Para o Entrevistado 1, a sociedade traz novos conceitos de desenvolvimento, por isso 

considera importante pensar em produtos e processos novos. O Entrevistado 2, por sua vez, 

identifica a inovação como uma prática para evoluir em seu programa de pós-graduação, 

“porque o intuito é sempre você avançar”, defende. Reforçando essas afirmações, o 

Entrevistado 3 e o Entrevistado 1 acreditam que a inovação é um tema preponderante na pós-

graduação brasileira: 

 
Você vê que quando a CAPES lançou recentemente uma revista, sua revista de pós-
graduação, dedicada à inovação, ela, a inovação, se tornou um tema preponderante na 
pós-graduação brasileira como um todo, pelo menos na visão das políticas públicas. 
(ENTREVISTADO 3) 
 
Então, esse é um processo de aprendizado que gera um profissional que vai ser 
inovador, ou ele vai trabalhar com pessoas que vão inovar no futuro. Eu acho que a 
gente faz parte de uma cadeia, essa cadeia de inovação. Para inovar, você sabe, você 
tem que ter o conhecimento, tem que ter a infraestrutura, tem que ter a boa ideia e tem 
que ter alguém que faça! Porque inovação é: uma boa ideia colocada em prática. 
(ENTREVISTADO 1) 
 

Discutir inovação, conforme analisa o Entrevistado 3, tem sido uma temática atual e 

relevante; ele relata até que a CAPES, preocupada com isso, trouxe informações acerca do 

assunto em uma de suas revistas. Autores como Bryan, Benito e Suarez (2011, p. 77) afirmam 

que informação e conhecimento vêm desempenhando um papel importante na sociedade, onde 

se vive a era do conhecimento e da informação. O depoimento do Entrevistado 4 leva em 

consideração que a inovação é um tema transversal, ou seja, compreende como importante e 

urgente conhecê-lo, tanto nos programas de pós-graduação como no ensino superior como um 

todo.  

 



55 
 

[...] nos programas como um todo, tanto no stricto, quanto no lato sensu, na graduação, 
eu entendo que inovação é um tema transversal, até. Precisaria ser tratado como algo 
desejável em todas as áreas do conhecimento para que você possa galgar um 
desenvolvimento melhor para seu país... (ENTREVISTADO 4) 
 

Considerando os relatos acima, é possível compreender que os entrevistados veem a 

inovação como algo significativo e identificam que no cenário atual de globalização é 

importante valorizar a geração de ideias que possam criar inovações e de que estudar assuntos 

como inovação e desenvolvimento tecnológico podem aprofundar o conhecimento. Além disso, 

o Entrevistado 1, no relato a seguir, comenta sobre uma inovação de mudanças, não apenas na 

perspectiva tecnológica, mas na legislação e nos assuntos ligados à sociedade. 

 
[...] E quando você forma um bom profissional, eu imagino, a gente pensa, apesar de 
ter todo esse trabalho de inovação, que a gente quer permear, porque, a inovação hoje, 
o que eu acho importante dela, é que ela está dentro de todos os processos de mudança 
da nossa sociedade. Então, se você quer ser uma pessoa atualizada, você precisa 
conhecer o que está acontecendo, não a inovação do iPhone, as inovações, as 
mudanças sociais, a legislação e o que está acontecendo. (ENTREVISTADO 1) 
 

 A inovação permeia as atitudes e decisões do dia a dia da sociedade e das instituições 

em geral. Em alguns casos, o Entrevistado 6 entende que o próprio estilo de estudos 

desenvolvidos em programas de pós-graduação já constitui uma espécie de inovação; 

entretanto, não vê necessidade de uma abordagem exclusiva, seja de forma individual, como 

uma disciplina, seja pulverizada nos cursos, como explanado por outros entrevistados.  

 
O papel da inovação... é... bem, não sei se quando a gente pensa um programa, a gente 
pensa necessariamente em inovação em si, né? Começa, a princípio, no que já existe, 
né? Inclusive na própria universidade, então – que por sua natureza já é bastante 
inovadora, né? (ENTREVISTADO 5) 
 
Ah... eu fico me perguntando o que é inovação.[...] Então, por isso que a pergunta: o 
que é inovação? [...] Então, acho que por aí a gente está inovando. Então, na hora que 
a gente traz, no nosso programa, arquitetos urbanistas, economistas, sociólogos, 
demógrafos e cientistas políticos, a gente está buscando trabalhar a 
multidisciplinaridade que deve ser, o território deve ser olhado. (ENTREVISTADO 
6) 
 

 Sendo assim, os entrevistados 5 e 6 não encontraram nos estudos realizados pelos seus 

programas a necessidade de trabalhar conceitos de inovação de forma analítica. Para eles, já 

existem formas de inovação quando buscam interagir com outras áreas de atuação fora do seu 

contexto habitual de estudo. O Manual de Oslo (2005) confirma que a exploração de 

conhecimento e as medidas de inovação são fundamentais para o desenvolvimento econômico 

e social das nações. Ou seja, nas declarações desses entrevistados acerca de estudar inovação 

não foi identificada uma vertente em seus cursos. 
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4.1.1 Desenvolver conhecimento em inovação 

 

 O artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil (BRASIL, 1996) traz a 

seguinte afirmativa: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Moran, 

Masetto e Behrrens (2012), nessa mesma linha de pensamento, identificam como relevante a 

situação em que os alunos se desenvolvem buscando a criatividade, a autonomia.  

 Para o Entrevistado 1, a pesquisa por si só já um ato inovador, em que é possível 

desenvolver conhecimento e formação, independentemente se o assunto é exclusivo sobre 

inovação. O Entrevistado 2 entende que é preciso ir além da sala de aula, o aluno precisa 

explorar o mundo, e para o Entrevistado 4, a inovação é importante para o desenvolvimento da 

espécie humana. 

 
 Eu, pessoalmente, não acho que toda escola tenha que trabalhar com foco de 
inovação. Porque, quando você trabalha com pesquisa, pesquisa relevante, você já é 
inovador, por pressuposto. Você está gerando conhecimento. Na hora que você vai 
transferir esse conhecimento, seja um paper, na hora em que você está apresentando, 
na hora em que você está difundindo e na hora em que você está discutindo, essa 
geração de conhecimento, é, vamos dizer assim: é a base para o desenvolvimento de 
inovações. Então, a gente, como programa de pós-graduação, o que eu penso é que a 
gente tem que ser excelente sempre. Tem que buscar a formação do nosso aluno. 
(ENTREVISTADO 1) 
 
[...] mas extrapolando esse contexto de mercado, faz parte, inclusive das orientações 
dos programas de pós-graduação, que você dê uma formação, um conhecimento que 
extrapole talvez, essa visão mais instrumental do conhecimento, né? Então, eu posso 
te falar aqui do programa e da área, de comunicação, que a gente, nosso objetivo é 
formar pessoas que, primeiramente, tenham um conhecimento humanista, né? E que 
tenham essa clareza, sobre qual é o papel da pós-graduação, não só no avanço do 
conhecimento, naquela perspectiva instrumental, aplicativa da ciência [...]. 
(ENTREVISTADO 2) 
 
Eu acho que você tem que transformar o capital humano, no sentido de que você tem 
que mostrar para ele a importância da inovação para a evolução da espécie humana, 
para a evolução do país, para o desenvolvimento do país, para que as pessoas 
entendam que a inovação é necessária, não é? (ENTREVISTADO 4) 

 
 O Entrevistado 1 complementa seu relato afirmando que é preciso desenvolver um 

“profissional crítico”, com possibilidade de difundir conhecimentos.  O Entrevistado 6, por sua 

vez, fala na troca de experiências e como exemplo citou que a universidade em que trabalha 

criou um espaço reservado para essa troca de conhecimentos. Esse espaço físico, segundo ele, 

serve para todos os programas de pós-graduação ofertados pela universidade, com o intuito de 

que os alunos possam contribuir com a pesquisa dos outros. Freire (2001) entendia que era 

preciso formar esse ser humano crítico com o apoio de professores críticos, que poderia existir 
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uma construção conjunta de alunos e professores e o desejo de desenvolver projetos em 

conjunto, sempre em busca de melhorias de processos e procedimentos de ensino e 

aprendizagem: ou seja, esse espaço seria um vetor de profissionais atualizados, críticos e 

apoiadores de novos projetos. 

 
[...] o que a gente tem que criar é um profissional crítico, que tenha sede de aprender, 
de conhecer, que possa evoluir. E aí, ele como professor, para a pós, MBA e tudo 
mais, ele vai ser o motivador desse processo. (ENTREVISTADO 1) 
 
[...] a gente está tentando estruturar um espaço para pesquisa [...] trabalhar esse espaço 
como um local de pesquisa dos alunos e de troca de informações [...] Onde eu tenho 
um espaço onde se trocam experiências entre o pesquisador [...] a gente está tentando, 
a partir desse espaço, ser um momento de troca. (ENTREVISTADO 6) 
 

 Avançar no processo educacional tem sido uma luta travada há muitos anos no Brasil. 

Freire (2001, p. 21) defende que é preciso progredir, que “não pode existir uma prática 

educativa neutra, descomprometida [...]”. Nesse aspecto, o Entrevistado 2 considera que 

atualmente a inovação como produção de conhecimento tem sido praticada no Brasil, mas ainda 

falta melhorar em algumas áreas. Para o Entrevistado 3, a pós-graduação no país pesquisa pouco 

e consequentemente inova menos ainda, o que acaba interferindo no desenvolvimento de novas 

tecnologias e novos métodos de inovação. 

 
A gente não fala assim: “vamos discutir estratégias de inovação”, elas, na verdade, 
são uma prática, porque a gente, do ponto de vista da produção de conhecimento, o 
Brasil precisa avançar muito. Em algumas áreas ele está muito avançado, em outras 
áreas menos. (ENTREVISTADO 2) 
 
Não que a inovação tenha entrado na forma, digamos, de um eixo transversal na pós-
graduação, mas você tem temas que precisam ser tratados, da inovação, você tem 
pesquisas que precisam ser feitas na inovação, ou inovadoras, também (risos). E você 
precisa mudar o perfil da pós-graduação brasileira, porque nós temos uma pós-
graduação que em geral não é inovadora. Não é inovadora, nem nos temas que trata, 
nem na forma como aborda esses temas, e que desenvolve pesquisas, que apesar de a 
gente aumentar bastante a produção científica brasileira, inclusive no exterior 
recentemente, o impacto das nossas pesquisas, em termos de conhecimento novo, é 
muito pequeno. Então, a pós-graduação brasileira sofre de um aspecto periférico. 
(ENTREVISTADO 3) 
 

Esses depoimentos dizem respeito ao atraso que ainda existe na pós-graduação e 

consequentemente no ensino superior no Brasil, visto que se desenvolve pouca pesquisa e, mais 

ainda, pouca pesquisa de impacto que permita encontrar uma relação de teoria e prática, como 

o desenvolvimento de um produto. Ou seja, o aumento do desenvolvimento e da publicação de 

pesquisas não significa que isso tenha trazido algum resultado considerável, tanto para o 

mercado quanto para a ciência. Segundo Borges (2015), há uma crise nas universidades, visto 

que elas deixaram de ser formadoras de opinião de qualidade para tornarem-se organizações 
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com ideias heterogêneas e com o papel de formação em massa, razão por que acabam perdendo 

a identidade de instituição social. 

 

4.2 Inovação nos currículos dos programas 

 

A inovação, segundo os entrevistados, nem sempre precisa aparecer nos currículos dos 

programas, mas por vezes o seu conceito está implícito em disciplinas que precisam fazer uma 

ligação com ela como teoria. Outro ponto destacado é o de contemplar outras disciplinas nos 

estudos sobre inovação, fazendo uma interação entre aquelas que, reunidas, descortinam 

contextos importantes. 

 
[...] E incorporar esses conceitos na disciplina. Vamos supor: eu estou trabalhando 
com comportamento do consumidor, tá? Eu posso fazer um trabalho bem técnico, de 
comportamento do consumidor, psicológico, mas eu posso incorporar dentro da 
disciplina a inovação. Como é que esse consumidor trabalha com novos produtos, 
novos processos, como é que ele aceita, como é o processo de... Então, é trazer essas 
disciplinas para conversar mais forte com inovação. (ENTREVISTADO 1) 

 
Autores como Pimenta e Anastasiou (2002) analisam a educação como um processo de 

humanização. Morin (1994) a considera um processo de transformação, de instrução, no qual a 

mistura e a separação tornam-se simples quando as pessoas tomam a decisão de se educar. O 

mercado precisa criar novas expectativas quanto à formação do aluno, e, nesse sentido, as 

universidades devem se adaptar a demandas cada vez mais diversificadas. Analisando-se a 

afirmação do Entrevistado 3, é possível identificar que as instituições de ensino necessitam 

atualizar o modelo de transmissão de conhecimento, visto que, com o advento da tecnologia e 

da internet, as informações estão por toda parte.  

 
Nunca houve tantos livros no mundo, nunca houve tantas revistas, tantos jornais, 
tantos sites. A quantidade de informação produzida, a velocidade em que ela é 
difundida e a capacidade de armazenamento e difusão dela, aumentou 
exponencialmente nos últimos anos. Então a tarefa da universidade, é cada vez menos 
é essa tarefa de “eu possuo um conhecimento e eu te passo esse conhecimento”. Ela 
passa a ter uma tarefa cada vez mais de geração de conhecimento, produção de 
conhecimento novo. E o aluno que está nela, a partir de uma base de conhecimento já 
existente em que ele é guiado pela universidade para chegar nele, precisa participar 
desse processo de produção de conhecimento. Porque o que a sociedade espera, 
gostaria, é que esse aluno saísse com uma capacidade de pensamento crítico, e de 
aprender a aprender. (ENTREVISTADO 3) 

 
 Especialistas na área de educação, como Lopes e Macedo (2002), identificam o 

currículo como algo complexo e que exige muitas interpretações e ingerências para se 

aproximar de estratégia de ensino ideal. Nem sempre isso consegue ser praticado, e os motivos 

são diversos, como a falta de profissionais nas áreas pretendidas. Os entrevistados relatam as 
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dificuldades que os programas acabam encontrando em atender ao que a sociedade vem 

buscando nos cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas. 

  
Aqui, não. Aqui, a nossa área de pesquisa – A nossa área de concentração é gestão e 
regionalidade, né? A inovação faz parte de uma linha, está lá dentro, mas talvez 
devesse estar nas três linhas. [...] Veja bem, quando a gente fala – eu vou dizer pelas 
minhas disciplinas – quando a gente fala em sustentabilidade, eu tangencio a 
inovação, né? De várias formas. Ela, vamos dizer assim, ela é dada, enquanto 
conteúdo, mas talvez não esteja declarada na ementa como tópico principal. 
(ENTREVISTADO 4) 

Então, para talvez voltar a essa questão, então a gente tem uma universidade, que tem 
o foco na questão da interdisciplinaridade. Que é um aspecto de maior centralidade 
para a universidade [...]. Por exemplo, nós aqui, de engenharia, modelagens e ciências 
sociais aplicadas, na verdade somos todas áreas que de alguma forma, estão mais 
ligadas à aplicação, também, do conhecimento. Na sociedade, seja tecnologia, ou 
relacionado a questões de como influenciar a sociedade através de políticas públicas, 
através de planejamento, etc. Então eu acho que são um ponto fundamental, e que a 
gente busca nesse sentido, também, reforçar a integração, a cooperação entre essas 
áreas, o que não é tão fácil. (ENTREVISTADO 5) 

 
Melo e Urbanetz (2013) identificam o currículo como um caminho sendo constituído, 

no qual é possível construir um profissional que terá habilidades e competências para atuar em 

determinado ramo de atividade. Ou seja, o currículo tende a apontar as possibilidades de uma 

educação mais constante, com um caminho que será escolhido no momento da construção do 

projeto institucional e daqueles específicos de cada curso. Essa posição também é encontrada 

na experiência dos entrevistados quanto à elaboração, aprovação e aplicação de um currículo. 

 

4.2.1 Diversificando a inovação 

 

 Nas entrevistas, os relatos trouxeram opiniões acerca de uma inovação diversificada, 

que não fica presa a um conteúdo, mas pode estar naquilo que é tratado nas disciplinas  e na 

maneira como o próprio programa trabalha. 

Tanto autores como Demo (2002), Gurgel (2006) e Bryan, Benito e Suarez (2011) 

quanto os entrevistados aprovam a ideia de inovação como uma estratégia para a 

competitividade de mercado. Além disso, entendem que inovação é um tema abrangente, 

renovador e de interação. O Entrevistado 1 destaca a diversidade de assuntos como uma 

alavanca para uma inovação mais abrangente, que atenda às expectativas do futuro, sempre 

voltando à questão da necessidade de uma mão de obra crítica e qualificada. 

 
Então, como eu te falei aqui: a gente não forma administrador, a gente forma 
pesquisador. Então o sujeito vem aqui, da área de comunicação, vem da engenharia, 
vem do direito, vem de onde for. Eu não vou transformar eles em administradores, eu 
vou transformar eles em pesquisadores na área em que eles estão. A nossa área é 
administração, então, dentro de algum tema que tenha essa aderência. Mas se eles 
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quiserem depois, partir para outros temas, eles têm que ser autônomos para isso. Então 
esse é o grande papel da pós-graduação, é gerar mão de obra qualificada, crítica, que 
saiba difundir um método de pesquisa. Porque quando você consegue pesquisar, fazer 
uma análise de dados, fazer uma boa entrevista, buscar esses dados, agrupar isso, tirar 
conhecimento disso, você está gerando a base para aquilo que vai ser a inovação, no 
futuro. Então eu acho que esse é o grande papel. Eu gosto das matérias de inovação, 
e tudo mais, mas, como eu estava te falando, a matéria de inovação, ela fica presa a 
Schumpeter, mas ela tem que ser uma coisa mais abrangente. (ENTREVISTADO 1) 

 
O Entrevistado 1 identifica que a pós-graduação tem um papel importante da difusão da 

pesquisa, com o que concorda Demo (2002), que também entende que a universidade existe 

para transformar e ajudar no desenvolvimento intelectual do ser humano; esse crescimento do 

aluno poderá induzir a uma mudança social e econômica, levando conhecimento, inovação e 

desenvolvimento à sociedade. Toda essa teoria também se destaca nas palavras do Entrevistado 

2, visto que este entende que a troca entre tais atores está associada à inovação. 

  
O intercâmbio é uma prática de inovação. [...] Renovadora, porque todo o processo 
que você faz, tudo que você... numa aula, por exemplo, se você resolve desconstruir 
aquele formato, né? Com um objetivo específico, como eu desconstruí, por exemplo, 
o modelo mais bancário e vamos fazer, vamos produzir nós mesmos, porque precisa 
produzir, não tem.... Mas você também não pode propor para produzir alguma coisa 
se não há necessidade, também tem isso! Às vezes, exige-se que você faça uma 
discussão, como as discussões que ocorrem na pós-graduação desde sempre. 
(ENTREVISTADO 2) 
 

O intercâmbio e as discussões propostas pelo Entrevistado 2, como ele mesmo relata, 

precisam ter um foco e uma necessidade. Não é mais possível levar informações aos alunos 

somente por estarem contidas nos currículos; a sociedade mudou, e com isso suas demandas 

também. Discute-se muito mais, sendo assim é preciso uma revisão e atuação muito maior do 

profissional da educação.  

 A inovação conduz a essa transformação, conforme citado pelos entrevistados; mesmo 

aqueles que se identificaram pouco com o destaque que a sociedade vem dando ao assunto, 

ainda assim, compreendem sua habilidade em transformar ideias em projetos concretos. Dentro 

desse conceito, o Entrevistado 4 destaca que importante é a transformação dessa ideia, 

independentemente do seu tamanho. 

 

E às vezes inovação... vamos supor, você tem inovação de multinacionais, como a 
3M™, que você mencionou agora há pouco, mas você tem uma inovação muito 
menor, ou de uma empresa de microempresa, pequeno porte. Que teve uma ideia, que 
teve uma sacada, que pode ter disseminado, né? Que pode ser aproveitada, pode ser 
um insight, a sua inovação, pode ser um insight para que eu venha a fazer. 
(ENTREVISTADO 4) 

 
 Contribuir com a inovação, nesse caso, parece não ter um tamanho preestabelecido; o 

importante é não deixar de atender aos sonhos, como dito por Schumpeter (1986). Acreditando 
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na capacidade de gerar uma inovação, a Lei de Incentivo à Inovação (Lei n. 10.973/2004), em 

seu art. 2º, classifica o criador como: “pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de 

criação”. Gurgel (2006) fala das constantes transformações do mercado, e assim como este, as 

pessoas estão em processo de reação para saber agir diante das pressões, buscando resolver os 

problemas e descobrir oportunidades a cada momento. Dessa forma, desenvolve-se a 

criatividade na mesma desenvoltura da economia. Mas para o Entrevistado 5, o 

desenvolvimento vai além da criatividade, ele alcança também o senso crítico. 

 
Então acho que nossa contribuição para a inovação seria muito mais nesse sentido. De 
formar pessoas capacitadas para avaliar criticamente o ambiente, a situação e pensar 
essas políticas a partir disso. Interagindo muito mais com a sociedade pelos atores que 
estão afetados pela política. Políticas públicas para pensar, conjuntamente em 
soluções mais ajustadas a as questões do ensino. (ENTREVISTADO 5) 
 

 A inovação, segundo Bryan, Benito e Suarez (2011), depende de vontade política e de 

uma consciência crítica de mudança de rumo. Colaborações externas às universidades, de 

acordo com o Entrevistado 4, ajudam bastante no desenvolvimento tanto do aluno como 

também dos professores. O governo e as empresas, trabalhando com as instituições de ensino, 

podem e devem contribuir com a inovação, como dito por Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

Pereira et al. (2015) compreende a importância de relacioná-la com desenvolvimento 

econômico.  Sendo assim, os autores citados e o Entrevistado 4 destacado a seguir concordam 

que para haver inovação é necessária uma colaboração externa, seja da universidade, seja do 

governo, seja da empresa.  

 
[...] aqui no nosso programa, stricto sensu, particularmente, nós fazemos algumas 
visitas. Nós fazemos visitas técnicas em algumas empresas, fazemos visitas técnicas 
na incubadora da USP, ou em outras, fazemos visitas técnicas em órgãos 
governamentais, em que a gente possa tirar de lá algumas ideias, algumas conversas, 
algumas entrevistas, né? Tem muitas coisas que nós fazemos. Cada ação dessa, em 
que a gente sai para fora dos muros da instituição de ensino, ela agrega muito valor. 
Porque você sabe que aquilo que você lê, você assimila, mas poderá um dia até 
esquecer, mas o que você viu, o que você foi lá e viu in loco, é muito difícil de você 
esquecer. Então uma visita técnica ainda é muito bem-vinda, ainda no stricto sensu. 
(ENTREVISTADO 4) 
 

 Alguns participantes da pesquisa entendem que a inovação deve ser um assunto 

distribuído entre as ementas disciplinares e a própria estrutura do programa de pós-graduação. 

Já o Entrevistado 3 acredita que a inovação necessita de uma disciplina estruturada. Em sua 

avaliação, o assunto possui muitos níveis que precisariam ser explorados. Para o Entrevistado 

2, um dos papéis dos programas de pós-graduação é ser interlocutor entre a universidade e a 

sociedade, criando assim espaços para essa interação.  
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Na minha opinião, estudar inovação, pede a estruturação de uma disciplina, o que não 
exclui você estudar inovação em outras disciplinas, mas você precisa dedicar uma 
carga para isso porque ela; tem muita gente falando hoje sobre inovação, mas não trata 
a inovação em todas as suas... como eu vou dizer, em todos os níveis que ela precisa 
ser abordada. (ENTREVISTADO 3) 
 
Do que seja, do que faz um programa de pós-graduação, quais são as atividades. Eu 
acho que talvez, uma ação inovadora seria criar novos espaços de interlocução entre 
as diversas instâncias nas universidades, e também com as comunidades, com a 
sociedade de maneira geral, para que elas pudessem saber o que faz e cobrar. Porque 
também essa cobrança, a gente tem uma cobrança muito grande dos órgãos que 
controlam e fiscalizam, né? Mas a sociedade, como a sociedade está muito afastada 
do conhecimento científico, há muito pouca cobrança da sociedade. 
(ENTREVISTADO 2) 
 

 
O Manual de Oslo (2005, p. 21) regula que “o conhecimento em todas as suas formas 

desempenha um papel fundamental no progresso econômico e a inovação é um fenômeno 

complexo e sistêmico”. Associando essa afirmativa do Manual de Oslo e a compreensão do 

Entrevistado 3, é possível dizer que a inovação precisa ser estudada e analisada com dedicação, 

exclusividade e empenho, visto que esse, nas afirmações acima, é um tema que poderá refletir 

em resultados para a sociedade. 

Um espaço de interlocução, conforme proposto pelo entrevistado 2, poderia trazer 

outros benefícios, além das trocas, como também um ambiente de confiança e aproximação 

científica. 

 

4.2.2 Aprender pesquisando 

 

Nos termos do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014, p. 16), esse regulamento 

não poderia deixar de tratar assuntos relacionados a investimento em pesquisa visando à 

inovação. A Meta 14 (estratégia 14.11) apresenta o seguinte texto: “ampliar o investimento em 

pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como incrementar a 

formação de recursos humanos para a inovação, de modo a buscar o aumento da 

competitividade das empresas de base tecnológica”. O Manual de Oslo (2005) também destaca 

o relevante papel da pesquisa e do desenvolvimento experimental, além da compreensão do 

trabalho criativo, que tende a aumentar a capacidade de conhecimento do homem, tanto na 

cultura quanto na sociedade. 

O Entrevistado 1 interpreta que inovar é mais do que criar produtos tecnológicos, é 

transformar alunos e professores em divulgadores de novos conhecimentos por meio da 

pesquisa. Para o Entrevistado 4, a pesquisa deve ser uma via de mão dupla; instituições de 

ensino e empresas podem trocar pesquisas e assim criar um ciclo de colaboração mútua.  
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Então, desenvolver um produto novo, um impacto tecnológico, um software... eu acho 
isso muito bacana, mas a pós-graduação, eu acho que ela tem um papel muito maior; 
que é formar o professor que vai, que é uma pessoa que saiba aprender, que saiba 
buscar novos conhecimentos e saiba trabalhar com os alunos o desenvolvimento 
desses novos conhecimentos. Então, quando você forma um pesquisador, um 
professor pesquisador que é curioso, que aprendeu a fazer um projeto de pesquisa, ele 
saiu do “achômetro”, ele sabe procurar uma boa base de literatura, onde é que tem 
esse conhecimento, ele sabe planejar um bom projeto, para buscar dados, para 
desenvolver esse conhecimento, aí você começa a gerar essa rota da inovação. 
(ENTREVISTADO 1) 

 
Quando na verdade, o interesse nosso é aprendermos, né? E que às vezes algum estudo 
da academia possa ser levado para a empresa. Não só a empresa trazer para a gente 
pesquisa e desenvolvimento, porque eles fizeram. Mas nós aqui também produzimos 
pesquisa, né? Para desenvolvimento, e portanto, às vezes tem alguns achados das 
pesquisas, alguma análise de dados. Alguma coisa em que você fez experimentos, sei 
lá, que pode ser levado para lá também. Então é uma via de mão dupla. 
(ENTREVISTADO 4) 
 

 A troca de informações acerca de pesquisas realizadas poderia ser uma realidade entre 

o modelo da Tríplice Hélice (governo, empresa e universidade), no entanto, parece que ainda é 

algo distante de ocorrer. As instituições de ensino realizam seus estudos, as organizações 

promovem os delas e esse intercâmbio fica inviabilizado diante do receio de vazamento de 

dados. Enquanto isso, as universidades produzem seus trabalhos, mas não são explorados como 

gostariam pelo mercado, conforme dito pelo Entrevistado 4 no relato acima.  

 Alguns segmentos da economia preferem manter certa distância com relação às 

informações que possuem; já o Entrevistado 1 fez referência a trabalhos entre mestrandos e 

alunos de graduação que são realizados em conjunto. O Entrevistado 2, por sua vez, mencionou 

um estudo realizado na comunidade próxima da universidade para tratar de pontos do Plano 

Nacional de Educação. Ambos os relatos destacam a importância de se pesquisar em parcerias 

do meio acadêmico ou não, ou do mercado econômico ou não. Para eles, essa iniciativa não 

deve ficar presa à sala de aula ou à opinião dos professores.  

 
A pessoa que está olhando, por exemplo: o aluno que está fazendo um TCC, um PB, 
que está trabalhando junto, que são professores que estão mestrando, você está 
aprendendo junto e você começa a ver oportunidades, nisso que você está trabalhando. 
Então, o próprio processo de formar um pesquisador, amplia a visão, e faz com que 
ele consiga olhar justamente esses pontos, essas possibilidades, né? Fica uma pessoa 
mais sensível a isso. (ENTREVISTADO 1) 

 
Esse foi um formato. Agora a gente está fazendo outros, com temáticas que sejam 
temática abrangentes, que sejam temáticas sociais. Nós fizemos um, na semana 
passada sobre ideologia de gênero. Essa discussão o Plano Nacional de Educação, e 
como essas questões de gênero, elas deixaram de ser discutidas, eliminadas do Plano 
Nacional de Educação. E quais são as repercussões, quais são as relações que isso tem 
com a mídia, com a política e com a religião, né? Então a gente, abriu à comunidade 
externa essa discussão, né? A proposta agora é a gente fazer um com educação e 
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depois fazer um com administração. Então, esse é um exemplo de ação que você ajuda 
a formar cidadãos que não estão ligados ao programa. (ENTREVISTADO 2) 

 
 Parece haver um consenso de que a pesquisa é importante para o desenvolvimento de 

novos produtos, como destaca o Entrevistado 5. Sendo assim, P&D é um assunto que vem sendo 

discutido de forma ampla na academia. Os entrevistados acreditam que pesquisa séria e de boa 

qualidade pode levar a uma inovação, mesmo que esta não tenha sido destacada em seus 

programas de pós-graduação. Cruz et al. (2013) apontam a pesquisa como algo fundamental 

para políticas de investimento de uma região, tendo como consequências a inovação e o 

desenvolvimento local. O Entrevistado 2 complementa o entendimento exposto pelo colega ao 

afirmar que conhecimento gera conhecimento, e esse é um item imensurável.  

 
Na verdade, é evidente que a pesquisa é a base da geração da inovação na nossa 
sociedade. [...] Mas a maior parte da estrutura do mestrado é a pesquisa aplicada. Onde 
a gente está tentando descobrir o que está dando certo na sociedade. Então, a princípio, 
a inovação vem. (ENTREVISTADO 5) 

 
Você leva seu conhecimento para lá e você traz também o conhecimento. Então existe 
uma coisa que é imensurável. A gente não consegue mensurar! É imaterial, mas que 
você vai se apropriando, a partir daquela “olha, foi ótima aquela professora”, não é? 
(ENTREVISTADO 2) 

 
 Mas para que a pesquisa não sirva apenas como algo a se guardar na lembrança, é 

preciso que ela dê resultados, que traga benefícios concretos, como sinalizado por Gaspar et al. 

(2014); afinal, é necessário associar a criatividade à capacidade econômica e assim gerar 

conhecimentos e inovações. O Entrevistado 4 procura caminhar nessa linha de pensamento 

divulgando suas pesquisas, seja em congressos, seja em eventos, seja de outra forma. O 

importante é manter a comunidade informada sobre suas ações.  

 
Bom, assim, as pesquisas que nós realizamos aqui, sobre inovação ou qualquer outro 
tema, na verdade. Elas precisam ser divulgadas para a comunidade. É por isso que nós 
escrevemos os artigos e divulgamos nos congressos, nos eventos e depois em 
periódicos também. Então, não só as teses e dissertações estão à disposição em nosso 
site – nós temos um repositório digital, onde todas as teses e dissertações defendidas 
estão – mas também, nós publicamos artigos sobre o que nós desenvolvemos aqui, e 
tem uma proximidade, não só com os pares, vamos dizer assim. (ENTREVISTADO 
4) 
 

A pesquisa e a inovação, por base, requerem atualização constante. Esse tema já foi 

destacado no referencial teórico, quando Freire (2001) assinalou que o professor precisa renovar 

seus conceitos constantemente, não ser apenas um transmissor de conteúdo, mas sim um 

divulgador de conhecimentos. O Entrevistado 3 compreende da seguinte forma: “Então o 

conhecimento está crescendo numa velocidade absurda. Então não importa o que eu ensine, 

porque amanhã o que eu ensinei para ele não vale mais” (ENTREVISTADO 3). 
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 É preciso renovação, empenho, determinação e boa vontade do professor e do 

pesquisador para atender às demandas atuais dos alunos, das universidades e do mercado, 

ressaltam os entrevistados. 

 

4.2.3 Trabalhando em conjunto 

 

 O subitem “trabalhando em conjunto” surgiu da seguinte pergunta utilizada na 

entrevista: “De que forma ocorre o diálogo entre o pesquisador e as empresas?”. Nem todos 

conseguiram apresentar uma forma de trabalho, ou de troca de trabalho positiva, algumas 

instituições de ensino parecem que nem sequer tentaram essa aproximação, já imaginando a 

complexidade da aceitação. Outras só conseguem fazê-lo por tomar a iniciativa e mesmo assim 

cumprir uma série de regras.  

 
As pessoas lá da empresa têm que querer nos receber, tem lá um trâmite burocrático 
para isso. Então não é muito fácil de isso ocorrer, mas é muito desejado, né? Nós 
fomos, por exemplo: no ano passado, nós fomos para a Braskem. Fizemos lá uma 
visita à Braskem, recebemos palestras, visitamos e foi muito legal, porque assim, nós 
fomos lá para ouvir falar de sustentabilidade e políticas públicas, essas coisas. 
(ENTREVISTADO 4) 

 
O Entrevistado 4 foi um dos poucos que ainda apresentou certa facilidade nessa 

aproximação. No entanto, no decorrer da entrevista foi possível perceber que isso costuma 

acontecer com a iniciativa da instituição de ensino que, buscando conhecimento além da sala 

de aula, não desiste dessa troca de experiências e informações. O incentivo ao relacionamento 

empresa/universidade, a interação e a aprendizagem, como dito por Falcão (2009), fomentam 

a inovação e melhora a gestão de conhecimentos.  

Já o Entrevistado 3 não acredita que exista um diálogo, como ele mesmo disse no seu 

relato: “Ouso dizer que há uma minoria que mantém diálogo com empresa”. E ainda 

complementa ao apontar que a inovação também é um assunto pouco discutido nos programas 

de pós-graduação, pelo menos dentro da complexidade e dos níveis que deveriam. 

Na pós-graduação stricto sensu brasileira, eu ouso dizer que há uma minoria que 
mantém diálogo com empresa. Um diálogo realmente efetivo. Produtivo com a 
empresa, um diálogo sistemático com empresas, sabe? Muito poucas. E eu creio que 
a inovação na pós-graduação stricto sensu, também é em pouquíssimos programas que 
ela ocupa um lugar, digamos, de destaque na concepção e na prática do problema. Eu 
acho que as pessoas já estão falando de inovação. São poucas pessoas que realmente 
entendem de inovação, dentro dessa complexidade que eu te mostrei, de níveis e tudo, 
e aí novamente, é um problema que não é só da pós-graduação, é um problema desse 
contexto, de como as nossas instituições de ensino superior estão organizadas, de 
como que o financiamento das ciências está organizado, da nossa pouca capacidade 
operacional, por exemplo, para lidar com patentes, para lidar com, transformar 
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inovação em um produto comercialmente viável. Então assim, eu creio que nós 
estamos num momento de nascedouro do assunto. (ENTREVISTADO 3) 

 
 O Entrevistado 5 avalia como importante o diálogo entre universidade e empresa, mas 

fala da dificuldade que ainda existe para se “romper com as fronteiras entre a academia e a 

prática”. Ele acredita que essa fronteira possa ser rompida quando as pessoas que estão na 

academia, na condição de alunos de mestrado ou doutorado, trabalharem em empresas e 

levarem essa necessidade de troca de conhecimento. 

 
Nesse processo, de encorajar, talvez, de analisar, avaliar e depois de levar esse 
conhecimento para a sociedade, através de bancos de referências; de boas práticas que 
podem ser analisadas, avaliadas. Claro! Acho que tem sempre um pouco, ainda uma 
dificuldade, de romper com as fronteiras entre a academia e a prática. Acredito que a 
gente, à medida que a gente está formando mestrandos, que estão atuando. Atuando 
nas prefeituras, atuando nos municípios, etc. Você, já através disso, você contribui 
para que as pessoas que estão ocupando cargos, que estão ocupando funções dentro 
da administração pública, de eles terem um posicionamento, uma abordagem mais... 
primeiramente mais crítica ao que eles estão fazendo, ao que eles estão questionando 
e repensando suas estratégias. (ENTREVISTADO 5) 
 

 É preciso destacar que o Governo Federal, num processo de compreensão sobre a 

importância de desenvolvimento de novas tecnologias e inovações, promulga em 2004, a Lei 

de Inovação Tecnológica. Dentro dos vários conceitos estabelecidos por esta lei, cabe destacar 

que ela “pretende regularizar a situação das empresas privadas dentro das universidades e criar 

um sistema de incentivos fiscais para seu desenvolvimento, a começar pela contratação de 

pesquisadores e empresas sem licitação” (PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005, p. 10). Sendo 

assim, mesmo com os empecilhos encontrados pelo entrevistado 5, o Governo Federal, através 

das leis e de alguns dos seus órgãos, como o FINEP, procura de diminuir a distância entre as 

empresas e as universidades.   

Mesmo com dificuldades para que essa interação empresa/universidade ocorra, alguns 

coordenadores entendem que vale a pena o esforço, já que se trata de uma troca. “A troca – A 

troca é essencial. Ela é inovadora”. (ENTREVISTADO 2) 

  
Então, a gente tem essa interação com as empresas, mas não é uma coisa obrigatória 
e não é com todos os professores. Às vezes a nossa interação com as empresas é muito 
mais para buscar dados. A gente tem muito aluno de empresa aqui, de banco, e tudo 
mais, né? Então a gente tem essa interação aqui com as empresas, mas não é o nosso 
foco criar essa ponte, não é o nosso trabalho. A gente precisa criar o conhecimento. 
(ENTREVISTADO 1) 

 

 Na maioria dos relatos percebe-se que desenvolver conhecimento é o mais importante 

para os programas de pós-graduação. Caso ele seja enriquecido pela interação com as empresas, 

melhor será; entretanto, para o Entrevistado 1 o programa não tem obrigação de criar essa ponte, 
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mas se ela existir, pode aproveitar. É isso o que destaca o Entrevistado 2, que faz referência à 

dinâmica em salas de aula quando recebem um convidado. Destaca-se novamente a teoria da 

troca como colaboradora da aprendizagem e do conhecimento. 

 
Então assim, prática inovadora, ela deve acontecer todos os dias em sala de aula. Com 
as dinâmicas que você promove, com as pessoas que você traz, né? Então você vai 
trazer um sujeito que hoje tem uma expertise numa determinada área, e ele vai 
contribuir para a formação, né? (ENTREVISTADO 2) 

 
E tem que estar buscando informações a respeito do projeto do outro. Então no caso 
do mestrado, são disciplinas que a gente chama de planejamento de pesquisa, em que 
ela acontece em dois períodos letivos: no primeiro momento é ele entender o que é o 
mestrado, no segundo momento é ele aprofundar a pesquisa junto com o outro. E na 
pesquisa do doutorado, é uma disciplina que se chama colóquio de pesquisa, em que 
a gente faz exatamente essa ideia do colóquio, onde o aluno apresenta como é que ele 
está, quase uma pré-qualificação. Em que nível está a pesquisa dele, e os colegas, e 
um professor convidado vão interagir com a pesquisa. (ENTREVISTADO 6) 

 

O PNPG (2010) também destaca que é preciso formar um bom recurso humano com 

vistas a favorecer um ambiente de inovação dentro das empresas. Esse profissional, pode ser 

encontrado nas academias, apresentando mais uma teoria sobre a capacidade das 

universidades em formar alunos divulgadores de conhecimento. Estes, como dito pelo 

Entrevistado 2, poderão compreender a dinâmica de aprendizado que uma inovação demanda. 

Nos relatos dos entrevistados existem destaques interessantes, como a participação das 

empresas nas pesquisas das universidades e também, como dito pelo Entrevistado 6, o 

intercâmbio de informações entre estudantes de níveis distintos, como o mestrado e o 

doutorado, além de eles poderem contar com os professores para que essa permuta seja a mais 

salutar possível.  

 

4.3 A educação no Brasil 

 

A educação no Brasil não é um assunto que incomoda apenas a academia. O governo, 

utilizando o PNE (BRASIL, 2014), também tem a mesma preocupação quando, em no art. 2º, 

aponta algumas diretrizes, entre as quais são destacadas: melhorar a qualidade do ensino e 

valorizar os profissionais da educação.  

A meta 2 do PNE (BRASIL, 2014) tem como objetivo garantir que 95% das crianças 

com idade entre 6 e 14 anos de idade passem nove anos estudando no ensino fundamental. Esse 

alvo deverá ser alcançado até o final dos dez anos de vigência do PNE. No entanto, o que os 

entrevistados questionam é a qualidade de ensino que será disponibilizada às crianças e o modo 

como serão preparados os professores. 
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A CAPES criou algumas linhas de ação, e uma delas é a indução e fomento da formação 

inicial e continuada de professores para a educação básica nos formatos presencial e a distância. 

Parece que essa já é uma atitude em prol da melhoria da qualidade dos docentes que deverão 

colaborar com a formação das crianças mencionadas no Plano Nacional de Educação. No 

entanto, essa é uma atitude que trará benefícios futuros.   

 
Então, a hora que você ver, você vê assim, algumas coisas que são temerárias. Então, 
o nosso ensino básico, está ruim, né? Nosso governo, então, se você não ensina uma 
criança na base, no começo, se não tem aula direito, quando ele vir para o ensino 
médio, uma faculdade... aí ele vem para uma faculdade, assim, né? Não querendo falar 
mal, mas de massa, em que, turmas muito grandes, em que a qualidade do ensino é 
discutível... e como é que você forma uma pessoa com qualidade depois? [...] Então 
para mim, um país a gente muda, com educação básica. Educação básica de qualidade, 
onde você não precise ficar fazendo cota para a nada, onde cada um consiga competir 
lá, independente no nível social. É aí que você faz justiça social! Então, o nosso país, 
tem que essa falha. Educação é política de longo prazo e ninguém está a fim de investir 
nisso. [...] Mas assim, na formação eu vejo isso. Eu vejo hoje, eu sou meio pessimista 
nisso, nesse sentido de que a gente não tem uma política para realmente mudar essa 
educação básica, para trazer esse, para levantar esse recurso, que é a formação das 
crianças, dos nossos jovens, para que eles possam, depois, escolher. Então, você está 
recebendo cada vez um estudante, menos capacitado, menos envolvido, menos 
interessado, mas querendo um diploma. (ENTREVISTADO 1) 
  

 O Entrevistado 3 trouxe outro ponto de vista segundo o qual a educação básica vai 

acabar conduzindo o modo de ensinar da educação superior, já que as crianças de hoje estão 

mais aguçadas para querer aprender tudo ao mesmo tempo e de modo diferente. Para esse 

entrevistado, existe uma relação de poder diferente com as crianças de hoje. 

  
Na escola, na educação básica, como as crianças já estão muito impacientes com o 
estilo tradicional de ensinar, elas estão empurrando uma mudança na educação básica. 
[...] Então você passa a lidar com um aluno, que a relação de poder com ele é diferente. 
(ENTREVISTADO 3) 
 

Freire (2001) falava de um professor interessado em se atualizar. Morin (1994) 

considera que as pessoas são seres de sistema aberto e que dependem apenas de um bom 

ambiente para absorver conhecimentos e ao mesmo tempo se educar. Segundo os relatos dos 

participantes desta pesquisa, o professor precisa compreender a sua real utilidade no processo 

de educação. Além disso, o próprio sistema atual de ensino vem buscando profissionais que 

possuam uma capacidade de adaptação e de transformação diante das adversidades das salas de 

aula. O Entrevistado 1 destaca que os docentes precisam se atualizar, deixar de lado os métodos 

utilizados no século XVIII.  

 
Por exemplo, uma das coisas que nós temos aqui: no ano passado, a gente montou um 
grupo de inovação, ensino e pesquisa. Por quê? Porque a gente vê a necessidade que 
você tem na graduação, né? Os nossos alunos... nós usamos métodos do século XVIII 
com alunos do século XXI, a coisa não está batendo certo, né? E aí fica culpando 
aluno que fica no iPhone. Não é que fica no iPhone, é que o iPhone é mais interessante, 
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para que o professor, que é um chato! Fica falando lá na frente, com slides, né? Então 
a gente precisa mudar um pouco disso. Então, em vez da gente ficar reclamando e 
entrando nisso, como é que a gente pensa de uma forma diferente? Tentando 
desenvolver algumas coisas. Aprender. Tem muita coisa já feita. Então temos um 
processo de aprendizado, temos pessoas daqui. O que é que se faz isso? Então como 
é que a gente pode desenvolver? Como é que a gente pode criar coisas novas? Então, 
a inovação é muito mais intrínseca ao pesquisador do que na formação, em si. 
(ENTREVISTADO 1) 

 
 Se o papel da educação vem se transformando com o decorrer dos anos, os programas 

de pós-graduação também passam por mudanças, principalmente com a chegada do novo PNPG 

2011-2020 (2010). Em seu segundo volume, destaca a necessidade de expandir a educação em 

quantidade, mas sem esquecer a qualidade, porque o mais importante nesse processo de 

crescimento é o patrimônio científico e cultural, que são temas estratégicos para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. O Entrevistado 3 faz uma crítica quanto ao 

formato disponível de programas de pós-graduação no Brasil, em que a criatividade do aluno é 

deixada de lado em prol das necessidades da instituição de ensino; 

 
[...] no stricto sensu, a relação de poder ainda é medieval, então como você tem poucas 
vagas, muita gente querendo, para um professor te aceitar como orientador, é um 
processo medieval. Aí você tem que se encaixar na linha de pesquisa dele, você tem 
que caminhar do jeito que ele quer, você não pode pesquisar, às vezes, uma coisa 
muito inovadora, porque ele não domina aquele tema, aí você fica numa dependência. 
O que eu mais vejo no Brasil afora são mestrandos e doutorandos angustiados. Que 
gostariam até de pesquisar coisas mais inovadoras, talvez usando, inclusive, métodos 
mais inovadores, mas que acabam tendo que se adaptar, porque senão não conseguem 
pegar o seu título. (ENTREVISTADO 3) 

 
O Entrevistado 3 acredita na existência de uma dependência dos alunos de stricto sensu 

em relação a seus orientadores, ao passo que o Entrevistado 4 vê os cursos de mestrado e 

doutorado como precursores de novos pesquisadores. No entanto, o Entrevistado 3 percebe que 

as universidades, que possuem cursos na área de stricto sensu, precisam adaptar-se a uma 

demanda criada pela própria tecnologia, como a Internet. A adequação do capital humano às 

necessidades do mercado é uma associação saudável quando o produto final a ser alcançado é 

o desenvolvimento científico e tecnológico, conforme sinaliza o PNPG (2010). 

 
Quando você começa a entender qual é a função do mestrado, e que a dissertação, ela 
tem que ser proveniente de uma pesquisa, aí, portanto, você é um pesquisador, aí muda 
sua visão. (ENTREVISTADO 4) 
 
Na pós-graduação, falando não só na pós-graduação, mas falando em uma 
universidade, que tenha stricto sensu, a rigor, a universidade tem que mudar o seu, 
tem que mudar completamente o que faz, porque a tarefa de difusão do saber, ela está 
muito afetada pela presença da internet. Então assim, o conhecimento, a informação, 
está disponível em algum lugar. (ENTREVISTADO 3) 
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A reflexão sobre os programas de pós-graduação no Brasil relatada pelos entrevistados 

aponta que um programa precisa se preocupar com a sociedade e com o seu crescimento; e a 

forma para que isso aconteça é por meio da pesquisa. A CAPES ressalta a importância da 

produção científica como um contribuinte significativo para o desenvolvimento nacional. O 

Entrevistado 5 ressalta a relevância de avançar no assunto científico, mas esclarece que há uma 

cobrança, sem especificar a sua origem. No entanto, ele vê que essa é a função dos programas 

de pós-graduação: criar uma excelência acadêmica. 

 
Então, mesmo que a gente tenha, a gente está tendo uma estrutura acadêmica, também, 
que prima pela parte da consistência científico-técnica, científico-acadêmica e a gente 
é muito cobrado para isso, mas a gente está sempre tentando criar um certo equilíbrio 
entre avanço e, como dizer? Em excelência em ciência acadêmica. E ao mesmo tempo, 
estar fiel à ideia da responsabilidade social. (ENTREVISTADO 5) 

 
Apesar das críticas dos entrevistados quanto ao processo utilizado no Brasil para 

educação, principalmente para a educação básica, foi possível identificar uma congruência 

quanto ao esforço das instituições e de seus coordenadores em fazer o melhor pelos seus 

programas. Em alguns momentos percebeu-se uma crítica quanto ao modelo de trabalho da 

CAPES, mas nenhuma reprovação total, apenas ideais complementares de procedimentos já 

existentes que apresentaram falhas.  

O novo PNPG 2011-2020 é visto com relevância para o avanço dos programas, já que 

estimula estudos na área de tecnologia e inovação. No Relatório Final do PNPG (2013, p. 17) 

encontra-se a seguinte recomendação para os programas de pós-graduação: “verificar os 

progressos já alcançados e apresentar recomendações para o desenvolvimento futuro, é 

oportuno focar nas contribuições que a pós-graduação pode oferecer diretamente para a 

inovação e a formação de recursos humanos para as empresas”. Esse tipo de diretriz assemelha-

se com a opinião da maioria dos entrevistados, visto que também acreditam que possa existir 

uma interseção entre pesquisa, sociedade e inovação. 

 

4.4 Estímulos e dificuldades 

 

 Os estímulos e as dificuldades citadas pelos entrevistados tiveram temas variados: desde 

a educação básica no Brasil, passando pela falta de recursos financeiros para financiar pesquisa, 

além da pressão que sofrem os professores para publicarem constantemente, chegando à falta 

de divulgação de temas relacionados aos cursos de stricto sensu e inovação na mídia. 

 O Entrevistado 1 reforça sua crítica quanto à educação básica no Brasil, e quando 

questionado quais seriam as dificuldades encontradas hoje pelos programas de pós-graduação, 
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voltou a afirmar que a educação brasileira precisa de uma reforma urgente, visto que os 

programas estão recebendo candidatos com dificuldades que deveriam ter sido resolvidas antes 

mesmo de esse aluno ingressar na graduação. Melo e Urbanetz (2013) tratam desse assunto com 

atenção, sinalizando a necessidade de uma reforma política que atenda às demandas da 

sociedade em relação à educação. 

 
Eu acho que a grande dificuldade de todos os programas no Brasil é o seguinte: é a 
nossa educação básica, né? Não adianta você querer formar um profissional de alto 
nível, se o sujeito que chega aqui não sabe escrever um texto. Então hoje, nós temos 
uma prova aqui, no mestrado, que é uma prova de redação! Redação! Eu te dou um 
tema, e você escreve um texto de uma página e meia, para eu ver como você escreve. 
E tem gente sendo... assim, se eu te mostrar algumas, você vai falar “não é possível 
que essa pessoa fez faculdade! ” Não consegue formar um texto. Escrever uma ideia. 
Uma ideia simples, nada demais. (ENTREVISTADO 1) 

 

O Entrevistado 3 relata que a educação no Brasil está precisando de mais cuidados, 

porém seu ponto de partida para essa percepção não é a educação básica, mas os programas de 

pós-graduação. Para ele, a falta de aporte financeiro, de incentivo e de infraestrutura para fazer 

pesquisa no Brasil representa um empecilho para realização de pesquisas realmente inovadoras. 

De acordo com Borges (2015), as instituições de ensino só irão avançar em conhecimento se 

investirem de modo efetivo em pesquisa científica. Sendo assim, o Entrevistado 3 e o autor 

creem que a pesquisa leva ao desenvolvimento econômico e social, mas para que ela ocorra, é 

preciso investimento e comprometimento das instituições em geral. O Entrevistado 6 corrobora 

o que disseram os colegas ao assinalar que tem encontrado dificuldade em obter recursos para 

seu programa de pós-graduação.  

 
Olha, então quem quer fazer pesquisa de ponta no Brasil, pesquisa realmente 
inovadora, não tem o suporte financeiro, não tem o suporte de infraestrutura e não tem 
nenhum incentivo diferente de um outro professor, por exemplo – Que no Brasil, 
pesquisador é professor –, que trabalhe numa federal, e que não produz tanto, ou não 
produz algo inovador. O salário é mesmo, não tem nenhum tipo de benefício. 
(ENTREVISTADO 3) 
 
Nós temos uma dificuldade muito grande, e isso está aumentando, que é a questão: 
Que é a questão de recurso. Nós estamos cada vez com menos recursos. E com mais 
dificuldade de conseguir recursos. Então eu acho assim: um dificultador é recurso e o 
entendimento da importância. São dois, né? O entendimento da importância de 
ciências sociais aplicadas, produzindo pesquisa. (ENTREVISTADO 6) 

 
 Schumpeter (1986) acreditava que desistir de um sonho era uma maneira de atrasar a 

capacidade de inovação do ser humano e que essa era uma grande dificuldade. No entanto, 

também entendia que a necessidade ou o momento de dificuldade econômica de uma empresa 

a levariam a buscar uma solução, muitas vezes inovativa. Então inovar seria uma forma de se 

reinventar para continuar na competição do mercado. O Entrevistado 4 também propôs essa 
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leitura para a pesquisa; sob o seu ponto de vista, inovar, muitas vezes, surge da necessidade. 

Isso equivale dizer que a dificuldade, na sua opinião, é um estímulo para a inovação.  

 
O estímulo vem em parte da necessidade, né? Que faz a pessoa buscar a inovação, e 
em parte, precisaria ter um estímulo maior, eu penso, que pudesse estimular as 
pessoas, de uma forma mais ampla, né? Eu não sei. Como eu te disse, eu não sei se 
inovação está em todos os cursos descritos, mas na minha visão, seria um tema 
transversal. (ENTREVISTADO 4) 
 

 Já para o Entrevistado 1, outra dificuldade são as salas de aulas superlotadas, nas quais 

o docente acaba sendo um palestrante e perde, na opinião dele, a parte interessante, que é a 

interação com o aluno. 

 
Então a aula tem que ter uma coisa da interação, de você trabalhar com o aluno, de 
você ver a pessoa, de você trocar ideia na hora. Essa é a parte interessante. E para isso, 
você precisa de um grupo limitado para fazer isso. Se você tem cem pessoas, esquece! 
E aí tem um pessoal muito interessante que diz assim: “mas Harvard dá aula para cem, 
cento e vinte, né? ”. O professor tem três auxiliares. Todo mundo lê antes, que é para 
discutir na aula, tem outra cultura. (ENTREVISTADO 1) 

 
 Além dessas dificuldades e estímulos relatados, o Entrevistado 5 aponta outro termo 

mencionado pelos outros colegas, no entanto seu relato fora o mais contundente: a produção 

científica imposta aos programas de pós-graduação. Sabe-se que pesquisa leva ao 

desenvolvimento, como já abordado por autores no referencial teórico deste trabalho. No 

entanto, o Entrevistado 3, no relato destacado acima, fala de publicações com pouca ou sem 

força científica. O Entrevistado 5 aponta como uma limitação o fato de os professores dos 

programas de pós-graduação sofrerem uma pressão para fazer tais publicações. 

 
Dificuldades, né? Ou as limitações. Todo o sistema acadêmico brasileiro, é 
estruturado para produzir produção científica. Artigos publicados em revistas de alto 
impacto. Isso gera uma tendência e uma pressão, sobre os professores de atender essas 
demandas em primeiro lugar. Então, nesse sentido, os estímulos, sobretudo do campo 
da produção científica, acadêmica. (ENTREVISTADO 5) 

  
É uma das soluções, então, a mídia televisiva é muito forte no nosso país. Se você 
falar em jornal, se você falar em leitura, até o rádio é, também. Mas as pessoas talvez 
não optem por ouvir noticiário, o tempo todo, e mais ouvir música, né. Mas assim: na 
televisão, se você tivesse mais inserções educativas, para inovação, por exemplo, você 
teria um resultado muito melhor e você alcançaria número de pessoas muito maior, 
num curto espaço de tempo. (ENTREVISTADO 4) 
 

Os entrevistados estiveram atentos às dificuldades que os programas de pós-graduação 

passam quanto a alunos despreparados, falta de recursos financeiros e pressão por publicações 

em revistas conceituadas. Já o Entrevistado 4 identificou como obstáculo a falta de propaganda 

televisiva sobre o que os cursos de stricto sensu costumam entregar para sociedade por 

intermédio das suas pesquisas. 
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4.5 Políticas públicas 

 

 Um dos assuntos mais discutidos durante as entrevistas foi a falta de apoio financeiro à 

educação no Brasil. Ao se introduzir a pergunta sobre investimento em inovação, os 

entrevistados já começaram as respostas com a seguinte afirmação: “Pergunta difícil”. Não 

houve unanimidade quanto à ausência de recursos, alguns acreditam na existência do dinheiro 

e apontam a desorganização econômica como causador de recursos escassos e/ou mal 

distribuídos. No entanto, mesmo sendo uma má distribuição de recursos, estudos comprovaram 

que o Brasil apoia pouco o investimento em inovação. Autores como Pinheiro et al. (2014) 

falam da dificuldade que o empreendedor possui para ter acesso às fontes de financiamento do 

governo e de como esse obstáculo enfraquece o desenvolvimento nacional.  

 
Eu imagino assim: é lógico que mais dinheiro pode fomentar mais. Mas eu acho que 
a gente tem que usar bem o dinheiro. O problema do nosso país, não é falta de 
dinheiro, é jogar dinheiro onde não deve. Desperdiça, rouba, leva, faz, tal. É usar mal 
o dinheiro. (ENTREVISTADO 1) 

 
 Os entrevistados 3 e 5 apontam a crise política e a falta de contribuição política para o 

desenvolvimento de pesquisas de peso, em que é possível criar uma expectativa de inovação 

realmente impactante para o desenvolvimento do mercado nacional. Segundo o Entrevistado 3, 

ainda estamos presos a commodities, ao passo que o Entrevistado 5 menciona que as ciências 

sociais não possuem pesquisas com relevância, na visão de alguns políticos.  

 
E você vê a crise do Brasil, hoje. Nós temos uma crise política. [...] Qual é a causa? 
A causa é que nós temos uma matriz econômica não inovadora. Nós temos uma matriz 
econômica baseada em commodities, de exportação de commodities. Nós tivemos 
uma crise mundial de commodities, caiu a nossa venda, ao cair a nossa venda, não 
tem arrecadação. E aí começa tudo. (ENTREVISTADO 3) 
 
Então, uma questão que é poder de político, e envolve certamente questão, nossas 
expectativas, que temos em relação a essas inovações que vão chegar pela ciência. 
Então ainda tem uma... parece que a sociedade ainda tem uma visão meio cética a 
respeito disso. O exemplo é a afirmação do nosso governador, mais recentemente, não 
sei se você escutou isso; quando ele estava na FAPESP, e estava reclamando que a 
FAPESP estava gastando um dinheirão para financiar ciências sociais, que não são de 
nenhuma utilidade para a sociedade. Como sociologia, por exemplo. Enquanto não 
existem recursos para investir, para combater o vírus da ZICA, o ZICA-vírus, coisas 
assim, né? Uma pessoa que se mostrou nesse caso, totalmente despreparada, porque 
ele não entende do que fala. (ENTREVISTADO 5)  
 

O Entrevistado 6, em consonância com os relatos mencionados acima, identifica que 

mesmo com o aumento do número de bolsas disponibilizadas pelo governo, a quantidade de 

candidatos que precisam delas para poder estudar num curso de mestrado ou doutorado 

aumentou, em proporção, mais do que a oferta. Esse é um empecilho para o desenvolvimento 
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social e econômico regional, visto que esses alunos que desistem de estudar poderiam contribuir 

com a sociedade com suas pesquisas. Como a própria CAPES afirma no PNPG (2010, v. 1, p. 

269), “o pilar básico do desenvolvimento científico e tecnológico de qualquer sociedade está 

na formação de pesquisadores e cientistas”. Essa formação, segundo o Entrevistado 6, vem 

sendo prejudicada pela falta de recursos. 

 
Então! Então, a captação de recurso é muito difícil. Nós temos observado nos últimos 
anos, uma gigantesca quantidade de candidato, que precisa de bolsa. Que não tem de 
onde tirar recurso. Está aumentando. Nos primeiros anos, a gente tinha, estava 
equilibrado. Gente que não trabalhava e queria fazer mestrado, e gente que trabalhava 
e queria fazer mestrado. E a gente tinha bolsa, então dava para equilibrar. Agora não 
está dando mais, viu? Assim, a grande maioria no último processo seletivo era gente 
que não trabalhava, ou pelo menos declarava que não trabalhava. Então eu acho que 
recurso de bolsa, recurso de pesquisa, é fundamental. Para sobrevivência, que está 
muito difícil. Isso é uma dificuldade. (ENTREVISTADO 6) 

 
 O Entrevistado 4 aponta que até existem incentivos, por alguns órgãos de fomento, para 

pesquisa em inovação. Assim como o Entrevistado 5, que considera a falta de interesse em 

pesquisa em ciências sociais aplicadas, ele também acha que poderia ser um pouco melhor o 

incentivo financeiro para as pesquisas realizadas pelos cursos de administração, por exemplo. 

  
Sinceramente eu não sei se há políticas públicas de estímulo monetário, financeiro 
para isso. Se tem fomento para essas pesquisas. Eu sei que tem porque os órgãos de 
fomento (CAPES, CNPQ, FAPESP), eles incentivam as pesquisas em inovação, mas 
dentro da área de administração, especificamente, poderia ser melhor enfatizado. 
Agora eu sei, por exemplo, que tem programas específicos em que a área de 
concentração é a inovação. (ENTREVISTADO 4) 

 
 Para o Entrevistado 2, um grande problema das políticas públicas aplicadas aos 

programas de pós-graduação é a forma de avaliação que o governo federal cria e recria, sem 

estabelecer um parâmetro justo.  

 
A necessidade de cumprir aquilo que se estabelece como parâmetro para avaliação, 
acaba empurrando os programas a reinventar determinadas práticas para poder 
também atender essas demandas, né? [...] Então existe uma política de indução, do 
governo federal sobre isso. Só que assim, as coisas não caminham em conjunto, por 
exemplo, um dos parâmetros, um dos eixos do [PNPD], Plano Nacional de Pós-
Graduação, PNPG, é a questão da Inter multidisciplinaridade, né? Então assim, vamos 
promover a Inter multidisciplinaridade. Por quê? Porque você falar com outros 
campos, te permite identificar outros processos, você... é uma política de indução de 
inovação. (ENTREVISTADO 2) 

 
Para o Entrevistado 2, escrever as regras é mais fácil do que aplicá-las. Elas fazem parte, 

em sua maioria, do novo PNPG 2011-2020, editado pela CAPES e que tem como “objetivo 

definir novas diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas propostas para 

a política de pós-graduação e pesquisa no Brasil” (PNPG, 2010, p. 2). 
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Os entrevistados consideraram que falar de políticas públicas para incentivo de pesquisa 

nos programas de pós-graduação como sendo um assunto “difícil”. No entanto, foi possível 

identificar que todos conheciam as leis e as diretrizes que apoiam as pesquisas nos cursos de 

mestrado e doutorado. Mas, ao final das respostas, pareceu que essas iniciativas de apoio 

governamental para incentivar a pesquisa sobre inovação, principalmente nos cursos de ciências 

sociais aplicadas, ainda estão muito aquém de atenderem a demanda que esses cursos 

necessitam.  

Ao final das entrevistas foi possível verificar que, em muitos pontos, existe uma relação 

entre os elementos conceituais destacados nesta pesquisa e a opinião dos gestores que 

colaboraram para o estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo investigar qual é o papel da inovação, segundo a visão 

dos gestores, nos programas de pós-graduação das universidades do ABC Paulista, em Ciências 

Sociais Aplicadas. Para ajudar no entendimento dessa meta, buscaram-se outros objetivos 

específicos, como: identificar se a inovação é um fenômeno em estudo; analisar as 

características do estudo sobre inovação nos programas, verificando discurso dos gestores; e 

identificar a importância de políticas públicas para incentivar a inovação nos programas de pós-

graduação. 

O estudo utilizou uma abordagem qualitativa, mediante realização de entrevistas 

semiestruturadas em profundidade com os gestores dos cursos selecionados. A pesquisa 

observou a formação de categorias conforme as falas dos entrevistados e tinha como apoio a 

teoria discutida no referencial. 

O objetivo geral do trabalho foi atendido no decorrer das entrevistas, visto que os 

coordenadores percebem a inovação como um tema que deve permear todas as disciplinas e 

programas como um todo. Sendo assim, ela não pode se restringir a uma disciplina, mas sim 

deve ser uma prática estrutural dos cursos de stricto sensu. Os objetivos específicos, auxiliares 

desse processo, demonstraram que existem trabalhos sobre a inovação nos programas, quer 

como uma disciplina específica, quer de forma pulverizada nos cursos. Além disso, apontaram 

que as políticas públicas existentes são escassas diante das necessidades existentes nos 

programas.  

O cenário atual dos programas de pós-graduação, com a promulgação do Plano Nacional 

de Pós-Graduação 2011-2020, revela uma abordagem sobre a inovação na educação. Para tanto, 

este trabalho buscou entender a opinião dos coordenadores sobre o desenvolvimento do tema 

inovação nesses cursos especificamente.  

A ideia inicial foi de encontrar lugar para se discutir inovação nos programas de pós-

graduação no Brasil. No decorrer da pesquisa teórica, o assunto foi abordado, assim como a 

educação, mas o estudo desses dois temas de forma associada foi encontrado em poucos artigos 

e livros. No entanto, já se falava em trabalhar inovação na educação desde que foi promulgada 

a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996. Evidentemente outros autores, antes dessa data, trouxeram 

contribuições sobre os assuntos, mas para o Brasil essa foi uma importante lei, dentro da área 

da educação e das suas vertentes.  

Em termos teóricos, este trabalho identificou existir um relacionamento entre estudo 

sobre inovação com o currículo acadêmico, além dos apontamentos sobre inovação no ensino 
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superior identificados nos documentos oficiais, como o PNPG 2011-2020. Ao estudar 

educação, autores e dispositivos legais entendem que inovar acrescenta qualidade ao capital 

humano que será trabalhado nas universidades. Além disso, as empresas estão em busca de 

profissionais adequados e eficientes para essa realidade de globalização, inovação e gestão do 

conhecimento. A teoria estudada apresentou a existência de uma relação conceitual entre 

inovação, pós-graduação e legislação.  

Em termos práticos, com o auxílio dos depoimentos dos entrevistados, foi identificado 

que a inovação não deve ser apenas uma disciplina, mas fazer parte de toda a estrutura dos 

programas de pós-graduação. Apenas um entrevistado defende que ela deveria ter uma 

disciplina estruturada, visto que é um assunto vasto, complexo e com muitos níveis que 

precisariam ser explorados. Mesmo assim, ele compartilha com os outros entrevistados a ideia 

de que é preciso haver inovação em todas as áreas dos programas. Outro entrevistado 

compreende que o próprio modelo de trabalho do seu programa já é inovador, razão por que 

não precisa abordar o tema.  

A análise demonstrou que para haver progresso e inovação é preciso derrubar algumas 

barreiras, como a de colocar o estudo sobre a inovação dentro de disciplinas e dos programas. 

Mesmo havendo um redesenho de trabalhos constantes, conforme assinalado pelos 

entrevistados, estudar inovação não é tão simples para programas que não possuem esse foco. 

Na verdade, os que não tratam do tema nem mesmo atrelados a outras disciplinas não possuem 

interesse, nem demonstraram achar relevante estudá-la.   

A maior parte dos que participaram da pesquisa compreende a inovação como 

importante e a considera um tema transversal. Os entrevistados entendem que inovação traz 

avanço e que o seu papel no mercado e nas instituições de ensino é o de levar desenvolvimento. 

Em apenas um caso, não foi encontrada muita identificação do entrevistado com o tema em 

estudo, no entanto ele compreende que, para o avanço da sociedade, a inovação é 

preponderante. 

A existência de uma inovação que permeia todo o processo de ensino superior evidencia 

uma sociedade mais preocupada com suas decisões e mais envolvida com a gestão do 

conhecimento. Esse olhar não exclui o fato de que é preciso o estudo sobre inovação, utilizando, 

por exemplo, uma disciplina exclusiva sobre o assunto. Um entrevistado defende a necessidade 

absoluta de uma disciplina sobre inovação nos programas de pós-graduação, principalmente 

nos que fizeram parte desse estudo, em Ciências Sociais Aplicadas; outros, todavia, não 

enxergam que isso ocorra. Destaque-se que um entrevistado não consegue identificar a 
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necessidade de se falar em inovação, pois na visão dele o assunto está mais relacionado à 

tecnologia, daí ser melhor tratado em programas com essa vertente. 

No início dos estudos sobre inovação, currículo e pesquisa, não foi difícil encontrar 

conceitos positivos quanto à necessidade de divulgar e promover a inovação no ensino superior, 

desde a graduação até aos cursos de stricto sensu. Alguns coordenadores sentem que é sua 

obrigação transformar os alunos, ou melhor, os pesquisadores, em agentes da inovação. No 

entanto, não fazem referência a uma disciplina, mas a atividades, troca de conhecimentos e de 

habilidades que os programas deveriam promover entre seus alunos e professores. Mesmo que 

um dos entrevistados não compreenda a inovação como primordial nos programas de pós-

graduação, ele concorda que é necessário e talvez, inovador, o intercâmbio de experiências, não 

apenas entre os alunos, mas entre programas de diversas áreas e linhas. 

Um assunto pareceu ser consenso: o ensino no Brasil. Alguns apontaram a educação 

básica como precursora dos alunos com baixa qualidade que chegam ao ensino superior, outros 

chegaram a relatar a falta de habilidade em escrever dos que já haviam passado pelo ensino 

superior e estavam buscando os cursos de mestrado e doutorado. Consequentemente, esse 

despreparo conduz a um ensino superior de baixa qualidade ou para atender às expectativas do 

mercado, em que alunos são preparados por instituições de ensino superior que apenas 

produzem em quantidade, deixando de lado a qualidade. 

Destaca-se, no ponto sobre os programas de pós-graduação, a pouca pesquisa – ou a 

pesquisa com pouco impacto para a ciência no Brasil; sendo assim, as descobertas de novas 

tecnologias ou novos métodos de inovação ficam prejudicadas. Aliás, essa discussão foi trazida 

para o contexto desta pesquisa por pelo menos quatro entrevistados. Para estes, um país que 

investe pouco em ciência e tecnologia terá sempre pouca qualidade no ensino e 

consequentemente na habilidade em fazer pesquisas; ou seja, investir precariamente em 

pesquisa e desenvolvimento tem sido uma prática desestimulante no sistema de ensino ligado 

aos programas de pós-graduação brasileiros. É necessário um interesse maior por parte do 

Estado para que se possa aumentar a capacidade do Brasil em pesquisar, desenvolver, publicar 

e – o mais importante – trazer resultados abrangentes e esperados pela sociedade por intermédio 

da pesquisa. 

O PNPG 2011-2020 apresenta uma pós-graduação mais preocupada com a dinâmica de 

transformar o aluno dos cursos de mestrado e doutorado em pesquisadores de ponta. Além 

disso, um dos assuntos amplamente tratados no seu conteúdo está relacionado à inovação e sua 

prática dentro dos programas de pós-graduação. Acredita-se em profissionais que estejam 

prontos para divulgar esse e outros temas associados, sempre buscando desenvolver o 
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pesquisador acadêmico. Infelizmente, no Brasil, ele não pode viver exclusivamente dessa 

atividade; ainda existem professores, com carga horária de trabalho acadêmico muito alta, mas 

que por necessidade do ofício ainda procuram realizar pesquisas e publicá-las. 

Em diversos momentos das entrevistas e da pesquisa teórica, percebe-se que a inovação 

deve ser diversificada, sem se restringir a um conteúdo ou disciplina. Nesse caso, alguns 

programas trabalham dentro do conceito de pulverizar esse conteúdo, afinal a inovação é uma 

excelente estratégia para a competitividade de mercado, sem falar que é um tema abrangente, 

renovador e de interação.  

A inovação vem com a proposta de transformação tanto do mercado quanto da 

sociedade. Essa mudança induz o profissional de qualquer área a melhorar sua atuação, 

aprimorando suas habilidades, modificando positivamente suas ideias e colocando em prática 

todo esse desenvolvimento. Como dito nas entrevistas, os profissionais de hoje e de qualquer 

área precisam se atualizar e deixar de lado métodos ultrapassados. 

Na linha de trocas de experiências, as universidades procuram realizá-las junto das 

empresas, mas somente naquelas que permitem esse tipo de aproximação. Infelizmente, ainda 

hoje há dificuldade nesse entrosamento, visto que as corporações estão muito presas ao receio 

de divulgar suas experiências e informações. No entanto, o importante nessa iniciativa seria não 

só a própria interação, mas a aprendizagem que seria estabelecida, da qual poderiam surgir 

melhores ideias de inovação. 

O estímulo e as dificuldades encontradas na associação entre inovação e educação 

surgem inicialmente na educação básica, passando pela falta de recursos financeiros para 

custear pesquisas, chegando à baixa capacidade da formação de nível superior no Brasil. No 

entanto, como já está amplamente divulgado pela mídia, a pesquisa no país sofre, 

principalmente, com a escassez de apoio financeiro. As universidades e empresas brasileiras 

seriam muito mais eficientes se as formas de financiamento de pesquisa adotadas no Brasil 

fossem menos burocráticas e mais participativas do processo de inovação. A sensação é que se 

vive uma tríplice hélice injusta, em que empresas e universidades não possuem o apoio devido 

do governo. No Brasil, o investimento em educação e inovação tem sido escasso, o que acaba 

sendo um obstáculo para garantir tal desenvolvimento, afinal, são necessários recursos 

financeiros para suprir as demandas de investimento em educação. 

Transformar a educação e colocá-la em lugar de destaque, melhorar a capacidade dos 

pesquisadores, criar comprometimento de todas as áreas participantes do processo de 

conhecimento. Estas são algumas atitudes que fazem prosperar uma sociedade. 
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Esta pesquisa se restringiu às universidades localizadas no ABC Paulista. Além dessa 

limitação, outro ponto estabelecido foi de que seriam investigados os cursos na área de Ciências 

Sociais Aplicadas, ou seja, a pesquisa não teve abrangência nacional e não ouviu a opinião de 

todos os coordenadores do Brasil, nem de todos os cursos.  

Dadas as limitações, recomenda-se realizar estudos em outras áreas de conhecimento, 

como o diálogo entre as empresas e os cursos de stricto sensu, que foi considerado pelos 

entrevistados como sendo escasso. Além disso, esta pesquisa pode abarcar outras regiões do 

Brasil. Como trata-se de um assunto abrangente, a investigação quanto à opinião de 

pesquisadores especializados na área de inovação pode ser um caminho promissor.  
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