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“Criar o que não existe ainda deve ser a 

pretensão de todo sujeito que está vivo” 

(FREIRE, 1989, p.1).  



RESUMO 

 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é uma modalidade de ensino prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) com a finalidade de preparar “para o exercício 

de profissões”. A disseminação de conteúdo relacionado à Propriedade Intelectual (PI) e à 

inovação no ensino profissional é um fator relevante para formação de recursos humanos mais 

adaptados às novas exigências do mercado de trabalho na contemporaneidade. Este estudo de 

caso teve como objetivo geral identificar aspectos favoráveis, necessidades e barreiras para a 

efetividade do ensino de conceitos ligados à inovação tecnológica e à propriedade intelectual 

(PI) em cursos técnicos no nível médio profissionalizante do Instituto Federal do Ceará (IFCE) 

Campus Caucaia. O estudo analisou a presença de conteúdos relacionados ao tema em projetos 

pedagógicos; identificou aspectos que, na visão dos professores, deveriam fazer parte do 

processo de ensino da temática; mensurou o nível de acesso aos conteúdos junto ao corpo 

discente e propôs alternativas de intervenção para facilitar o contato dos estudantes com os 

temas em questão. Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória. Quanto à 

abordagem, é qualitativa, e quanto aos procedimentos, trata-se de um estudo de caso, que 

utilizou também o método documental. O estudo envolveu a análise de projetos pedagógicos, 

aplicação de questionários com alunos e entrevistas semiestruturadas com professores, cujos 

dados foram analisados por meio do método de Análise de Conteúdo. Os dados obtidos foram 

comparados aos resultados de quatro estudos sobre a disseminação da Propriedade Intelectual. 

Os resultados apontaram para a necessidade de ampliação das estratégias de democratização da 

cultura da inovação e da disseminação de informações sobre proteção da Propriedade 

Intelectual. Como contribuição para o estímulo à cultura da inovação entre estudantes de ensino 

profissional do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), foi elaborado um 

material didático sobre Propriedade Intelectual adequado ao perfil dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Inovação. Ensino Técnico. Sistema Nacional de Inovação. Propriedade 

Intelectual. 

  



ABSTRACT 

 

Professional and Technological Education  is a teaching modality provided for in the Law of 

Directives and Bases of National Education with the purpose of preparing “for the exercise of 

professions”. The dissemination of content related to Intellectual Property (IP) and innovation 

in professional education is a relevant factor for the training of human resources that are more 

adapted to the new demands of the job market today. This case study aimed to identify favorable 

aspects, needs and barriers to the effectiveness of teaching concepts related to technological 

innovation and intellectual property (PI) in technical courses at the professional level of the 

Federal Institute of Ceará (IFCE) Campus Caucaia. The study analyzed the presence of content 

related to the theme in educational projects; identified aspects that, in the view of teachers, 

should be part of the teaching process of the theme; measured the level of access to content 

with the student body and proposed intervention alternatives to facilitate students' contact with 

the topics in question. As for the objectives, the research is classified as exploratory. As for the 

approach, it is qualitative, and as for the procedures, it is a case study, which also used the 

documentary method. The study involved the analysis of pedagogical projects, application of 

questionnaires with students and semi-structured interviews with teachers, whose data were 

analyzed using the Content Analysis method. The data obtained were compared to the results 

of four studies on the dissemination of Intellectual Property. The results pointed to the need to 

expand strategies for democratizing the culture of innovation and the dissemination of 

information on the protection of Intellectual Property. As a contribution to stimulating the 

culture of innovation among professional education students from the Federal Institute of 

Science and Technology of Ceará (IFCE), didactic material on Intellectual Property was 

developed, appropriate to the profile of the students. 

 

Keywords: Innovation. Technical Education. National Innovation System. Intellectual 

property.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, o conhecimento é mais relevante que os fatores materiais para a 

produção de bens e serviços. A chamada “sociedade do conhecimento” encontra na inovação 

um dos principais fatores para o crescimento econômico e para o desenvolvimento. A promoção 

da inovação, como consequência, passa a ocupar local de destaque nas ações e debates dos 

campos político, econômico e social. 

Nesse contexto, a educação e a formação de mão-de-obra configuram-se como aspectos 

relevantes na discussão de alternativas para impulsionar a inovação. Um dos argumentos 

possíveis aponta na direção de que a ampla democratização do conhecimento sobre inovação, e 

assuntos correlatos como propriedade intelectual (PI) e empreendedorismo, sejam 

determinantes para a formação de profissionais preparados para atuar no cenário da economia 

do conhecimento. 

Uma das modalidades de educação que mantém estreita relação com o mundo do 

trabalho, do empreendedorismo e da inovação é a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Esta categoria de ensino é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

no Art. 36-A, com a finalidade precípua de preparar “para o exercício de profissões” (BRASIL, 

1996). 

A educação profissional deve preparar seus alunos para atuar em um contexto no qual o 

conhecimento é o motor da sociedade e a inovação é reconhecida como fator fundamental para o 

desenvolvimento dos países. Portanto, deve ser considerada um dos inúmeros agentes 

promotores da inovação no Brasil, um País que experimenta uma situação na qual os resultados 

do desenvolvimento científico e tecnológico ainda não conseguem impactar de forma 

contundente a geração de negócios. 

Embora nos últimos anos tenha havido uma grande sinergia para organização do Sistema 

Nacional de Inovação brasileiro, e uma relevante e respeitável produção técnico-científica, as 

posições ocupadas pelo País nos rankings mundiais de inovação são bastante modestas. 

Desde os anos 1990 observou-se um crescimento significativo na produção científica 

do País. O número de artigos por habitante passou de pouco mais de 20 por milhão de habitantes 

no início da década, para 182 em 2013. Neste fator, o Brasil cresceu mais rápido que o resto do 

mundo, ultrapassando a média mundial (NEGRI, 2018). 

Em 2017, o Brasil figurou como 23º lugar no ranking de produção científica “Nature 

Index”, um banco de dados criado em 2014 pela Nature Publishing Group (NPG), editora que 

publica a Nature e outros 68 periódicos (NATURE, 2019). 
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Esses resultados, no entanto, não se converteram em inovação na mesma proporção. Um 

indício disso é a posição do País no Índice Global de Inovação de 2019 (IGI). Neste ano, o Brasil 

ficou na 66.ª classificação, caindo duas posições em relação ao ano de 2018 (OMPI, 2019). 

Muitos fatores estão envolvidos no desbalanço entre a produção de ciência e de inovação 

no Brasil. A compreensão destes fatores é determinante para auxiliar o País a galgar um 

equilíbrio maior entre a produção de ciência e a conversão dos resultados de pesquisa em ganhos 

econômicos e em desenvolvimento. 

A educação e a formação de mão-de-obra são fatores críticos para superação deste 

problema, “quem produz a ciência e o conhecimento que, em última instância fazem a sociedade 

mais rica e mais desenvolvida, são as pessoas” (NEGRI, 2018, p.35). 

Considera-se que, com relação à formação de recursos humanos, não basta o 

investimento em novos doutores. Um dos públicos prioritários são os estudantes em formação 

na rede de educação profissional e tecnológica. Estes futuros profissionais estarão na linha de 

frente das empresas brasileiras e precisarão responder com soluções criativas a toda sorte de 

problemas, um perfil profissional adaptado a empresas inovadoras. 

É fundamental que esses cidadãos compreendam como o sistema de propriedade 

intelectual protege as criações do espírito humano, permitindo sua conversão em propriedade 

privada. Para além disso, é relevante que estes profissionais entendam como a inovação interfere 

no desenvolvimento econômico e como impacta a vida das pessoas. 

A necessidade de formação de recursos humanos para o desenvolvimento da inovação 

no Brasil é reconhecida pela Lei 13.243, de 2016, quando se refere às Instituições de Ciência e 

Tecnologia (ICT) de Direito Público. A Lei prevê que as políticas de inovação das ICTs 

estabeleçam as diretrizes e objetivos para capacitação em empreendedorismo, gestão da inovação, 

transferência de tecnologia e propriedade intelectual (BRASIL, 2016). 

Nesse contexto, a pesquisa aqui apresentada observa a educação profissional e 

tecnológica de uma ICT brasileira, o Instituto Federal do Ceará (IFCE), em seu Campus Caucaia, 

para observar como se dá o ensino de conceitos ligados à inovação tecnológica e à propriedade 

intelectual (PI). 

Ao se analisar o IFCE, percebe-se que a instituição mantém ativa atuação em inovação 

tecnológica. Entre as ICTs públicas do Estado do Ceará, o IFCE foi o terceiro maior depositante 

de pedidos de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) entre os anos de 

2009 e 2017, um resultado relevante no contexto estadual (ARAÚJO et al., 2018). 

Outro fato que reforça a atuação do IFCE no campo da inovação é a existência, desde 

2002, do Laboratório de Inovação Tecnológica – LIT concebido para aproximar a academia do 
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setor produtivo das áreas de energia elétrica, tecnologia da informação e telecomunicações. 

Desde 2014, o IFC E   sedia o Polo de Inovação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial (EMBRAPII) em Fortaleza, para atuar nas áreas de competência de mobilidade digital 

e sistemas embarcados. Além disso, é um dos polos do Mestrado Profissional em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). 

Pela conjuntura nacional, pelo perfil dos IFCE e pela legislação envolvida na promoção 

da inovação no Brasil, considera-se pertinente que no âmbito do instituto as iniciativas de gestão 

da inovação e propriedade intelectual transbordem, em forma de conhecimento, para todo o 

universo dos corpos docente e discente. Essa democratização do conhecimento resultará em 

precioso diferencial para os estudantes do ensino profissional. 

Diante desse contexto, realizou-se essa pesquisa para conhecer melhor a realidade do 

estudante de ensino profissional no IFCE Campus Caucaia, no sentido de subsidiar a elaboração 

de um material didático que contribua com a construção da cultura da inovação e proteção da 

propriedade intelectual. Apresenta-se, pois, este material didático e instrucional como produto 

tecnológico final do mestrado profissional, conforme listado no documento “Definição de 

Produtos” publicado pelo PROFNIT. 

 

1.1 Objetivo geral   

 

Identificar aspectos favoráveis, necessidades e barreiras para a efetividade do ensino de 

conceitos ligados à inovação tecnológica e à propriedade intelectual (PI) em cursos técnicos no 

nível médio profissionalizante do Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus Caucaia. 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

Analisar a presença de conteúdos relacionados à propriedade intelectual, 

empreendedorismo e inovação nos projetos pedagógicos de cursos técnicos oferecidos na 

Região Metropolitana de Fortaleza, onde fica o Campus Caucaia; 

Identificar aspectos que, na visão dos professores do Campus Caucaia, deveriam fazer 

parte do processo de ensino para estimular o desejo pelo estudo acerca de inovação tecnológica 

e propriedade intelectual, entre estudantes do nível médio profissionalizante; 

Investigar o nível de acesso aos conteúdos sobre inovação, propriedade intelectual e 

empreendedorismo junto ao corpo discente de cursos técnicos de nível médio profissionalizante 

do Campus Caucaia; 
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Propor alternativas de intervenção para facilitar o contato dos estudantes com os temas 

em questão; 

Elaborar material didático que contribua para o estímulo à formação da cultura da 

inovação e propriedade intelectual entre estudantes de ensino técnico do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Ceará. 

 

1.3 Estrutura do trabalho  

 

Este trabalho foi estruturado em sete partes. Primeiro, após a introdução, apresentou-se 

uma revisão de literatura, com os conceitos de inovação e propriedade intelectual. Esta seção 

engloba também uma síntese de estudos sobre o ensino de propriedade intelectual para a inovação, 

com especial destaque para pesquisas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI). Posteriormente, apresenta-se a rede profissional de educação brasileira e a presença da 

inovação na Rede Federal de Educação.  

A metodologia empregada, que corresponde à quarta seção, inclui análise de 

documentos, questionários e entrevistas semiestruturadas. Na quinta seção, procedeu-se a 

apresentação dos dados, demonstrando os achados relativos à análise dos projetos pedagógicos, 

aos resultados dos questionários e à apresentação da análise de conteúdo das entrevistas 

semiestruturadas. Esta análise contempla, ainda, a triangulação dos dados apresentados e a 

comparação dos resultados com quatro estudos sobre o ensino da propriedade intelectual no 

Brasil.  

Baseado nestes resultados são elencadas propostas de intervenção apresentadas na sexta 

seção. Entre essas propostas está um material didático e instrucional voltado para os estudantes 

de ensino médio. Trata-se do produto tecnológico listado no documento de “Definição de 

Produtos” publicado pelo PROFNIT, como critério para conclusão do curso de mestrado 

profissional. Por fim, a conclusão, com recomendações sobre possíveis usos dos dados obtidos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A Lei 13.243 de 2016 no Art. 2º, item V define inovação como: 

 

Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 

resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de 

novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente 

que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 

 

Na economia, a inovação passou a ser vista como variável central na explicação do 

desenvolvimento econômico a partir de Joseph Schumpeter. 

 O autor pontuou, no processo a que chamou de “destruição criadora”, que o 

desenvolvimento econômico é conduzido pela inovação por meio de um processo dinâmico 

em que as novas tecnologias substituem as antigas (SCHUMPETER,1942). Segundo ele, 

inovações “radicais” produzem rupturas intensas. Já as inovações “incrementais” dão 

continuidade ao processo de mudança. 

Schumpeter (1982) propôs cinco tipos de inovação, representados por introdução de 

novos produtos, introdução de novos métodos de produção, abertura de novos mercados, 

desenvolvimento de provedoras de matérias-primas e outros insumos e criação de novas 

estruturas de mercado em uma indústria. 

A partir da década de 1970, economistas denominados evolucionários ou 

neoschumpeterianos estabeleceram uma nova corrente de pensamento que atribui ao progresso 

técnico uma posição central no que concerne aos elementos determinantes do processo de 

crescimento e desenvolvimento econômico. 

 

O esforço teórico dessa corrente é estabelecer, então, um marco analítico acerca 

da inovação que permita entender o desenvolvimento do capitalismo em sua 

dinâmica evolutiva e que, nesse processo, também leve em conta a sua natureza 

histórica (COSTA, 2016, p. 291). 

 

Um conceito importante neste contexto é o de Sistema Nacional de Inovação. Segundo 

Costa (2016) pode ser entendido como um ambiente holístico que reúne a estrutura produtiva, 

instituições que fazem parte do sistema de ciência e tecnologia, além de fatores de natureza 

social e institucional. 

Outro conceito relevante nos estudos da inovação é o da Tríplice Hélice, teoria desenvolvida 

por Etzkowitz e Leydesdorff, no final da década de 1990, que fundamenta a inovação como 

resultante da interação de três atores principais: governo, universidade e indústria. 
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O crescimento econômico, no mundo contemporâneo, está intimamente associado ao 

conhecimento e à inovação. A produção de bens e serviços depende da permanente inovação, 

com valor definido pelo mercado (GUIMARÃES, 2011). 

O Manual de Oslo, editado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e 

construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de P&D de países industrializados. Em sua 

terceira edição, o documento apresenta um conceito ampliado de inovação, envolvendo 

diferentes possibilidades como inovação de produto, de processo, de marketing e de 

organização.  

Este conceito é definido como:  

 

“A implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas” (ORGANIZAÇÃO COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 2006, p. 55). 

 

2.1 Propriedade intelectual  

 

A inovação e a propriedade intelectual são interdependentes. O sistema de propriedade 

intelectual permite que conhecimentos, invenções, obras literárias e artísticas sejam protegidas 

e convertidas em propriedade privada. Uma economia voltada para ciência, tecnologia e 

inovação fomenta a competitividade, o surgimento de novos empreendimentos, empregos e 

marcas comerciais. Essa estratégia, por sua vez, tende a aumentar a interação entre política 

industrial e tecnológica e propriedade intelectual (KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 

2005). 

A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (1967) define 

propriedade intelectual como: 

 

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às 

interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos 

fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da 

atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos    e modelos industriais, às 

marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros 

direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e 

artístico (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 1967, 

p. 4). 

 

Ao explicar a importância da propriedade intelectual na contemporaneidade Buainain e 
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Carvalho (2000) destacam que alguns fatores geraram instabilidade que aumentou a 

importância da proteção à propriedade intelectual, enquanto mecanismo de garantia de direitos 

e estímulo a investimentos. Entre estes fatores estão a intensidade do desenvolvimento científico 

e tecnológico experimentada nos últimos anos, a redução do tempo requerido para o 

desenvolvimento, a incorporação de resultados ao processo produtivo, a redução do ciclo de 

vida dos produtos no mercado, a elevação dos custos de pesquisa e os riscos implícitos no 

investimento em tecnologia (BUAINAIN; CARVALHO, 2000). 

 

2.2 O Sistema Nacional de Inovação 

 

Nelson e Winter (2005) propõem que o Sistema Nacional de Inovação (SNI) seja 

entendido como um conjunto de instituições cujas relações científico-tecnológicas podem 

influenciar o desempenho inovador em determinado país. 

Embora ainda exista um longo caminho a ser trilhado, pode-se dizer que as instituições 

brasileiras se esforçaram, nos últimos anos, para consolidar o Sistema Nacional de Inovação, bem 

como para prover o suporte legal necessário ao desenvolvimento da inovação. 

A Lei 13.243 de 2016, conhecida como Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (BRASIL, 2016) atualizou uma série de leis, incluindo a Lei da Inovação, Lei 

10.973/2004 (BRASIL, 2004). 

O Decreto Federal nº 9.283/2018, que regulamentou o Novo Marco Legal em 7 de 

fevereiro de 2018, definiu regras claras sobre o papel dos atores envolvidos no desenvolvimento 

da inovação. Dessa forma, favoreceu a isonomia nas relações entre as Instituições de Ciência e 

Tecnologia (ICTs) e o setor produtivo. Esse suporte legal caminha na direção de aproximar 

empresas e ICTs, principalmente as ICTs públicas, por promover segurança jurídica para tal 

(BRASIL, 2018). 

A Lei 13.243 de 2016 prevê o papel das Instituições de Ciência e Tecnologia de direito 

público como promotoras da inovação no ambiente produtivo, em consonância com as 

prioridades da política nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a política industrial e 

tecnológica nacional. Entre as diretrizes e objetivos previstos pelas ICTs públicas no artigo 15, 

inciso VII, parágrafo único, está a orientação das ações institucionais de capacitação de recursos 

humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade 

intelectual. Neste sentido, a legislação reconhece a importância da formação de recursos humanos 

para a promoção da inovação no ambiente produtivo. 
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2.3 O ensino de Propriedade Intelectual para a Inovação  

Os conceitos de propriedade intelectual e inovação refletem um campo de conhecimento 

intrinsecamente associado ao modelo econômico da sociedade contemporânea. Além de úteis 

para os diversos entes que integram o Sistema Nacional de Inovação, tais conhecimentos podem 

agregar vantagem para o cidadão comum, uma vez que qualquer pessoa pode criar obras, 

produzir conhecimento e gerar ativos intangíveis (FARIA, 2011). 

Ao analisar a realidade da educação norte-americana, Wright e Jones (2016) destacam 

que muitos esforços foram despendidos para promover a inovação na indústria e no ensino 

superior, mas pouco foi feito na educação básica. Os autores lembram que, historicamente, a 

educação na América do Norte tem sido um equilíbrio entre eficiência e eficácia, favorecendo 

a educação tática ao invés da estratégica. 

De uma forma geral, o ensino de propriedade intelectual durante muito tempo ficou 

restrito aos cursos de Direito. Essa realidade mudou com o avanço da globalização e da economia 

do conhecimento, que consagraram a propriedade intelectual como questão relacionada ao 

comércio (TAKAGI; ALLMAN; SINJELA, 2008). 

A propriedade intelectual passou a se relacionar intimamente aos negócios e à 

competitividade após a criação da Organização Mundial do Comércio com o TRIPS (sigla, em 

inglês, para Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Em português, 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 

A partir dos anos 1990 registrou-se um movimento de estabelecimento de unidades de 

ensino e pesquisa capitaneado pelos institutos nacionais de propriedade intelectual. Tais 

programas, denominados de Academias de Propriedade Intelectual, tiveram como objetivo 

disseminar conhecimentos de PI como instrumento para estimular a inovação. 

Paralelamente a este movimento, questões de PI passaram a interessar à sociedade, em 

assuntos como biopirataria, patenteamento de células-tronco entre outros temas. Estudiosos 

defendem que toda a sociedade pode se favorecer da ampla democratização de informações e 

conhecimentos sobre o assunto. Para Takagi, Allman e Sinjela (2008, p.3) “estudantes de uma 

ampla variedade de disciplinas, incluindo administração, direito, artes, engenharia, ciências e 

jornalismo, poderiam se beneficiar da propriedade intelectual”. 

Os mesmos autores advogam o ensino da temática para crianças. Entre os argumentos, 

destacam “uma introdução à propriedade intelectual efetiva e interessante permite que as crianças 

vejam como sua criatividade pode conduzi-las e como seus sonhos e imaginações podem resultar 

em produtos e serviços reais” (TAKAGI; ALLMAN; SINJELA, 2008, p.9) 
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Takagi, Allman e Sinjela (2008) argumentam, ainda, que o ensino de propriedade 

intelectual para crianças justifica-se por instruir sobre o respeito à originalidade dos trabalhos 

delas próprias e das outras pessoas. Para os autores, esses ensinamentos oportunizam lições 

sobre como o poder do intelecto, da inventividade e da criatividade podem contribuir para a 

sustentabilidade da economia. 

A educação dos jovens sobre propriedade intelectual pode, ainda, ser considerada útil 

em dois aspectos principais: mostrar aos jovens a importância do respeito às criações alheias e 

promover a busca pela criatividade, enfatizando o valor social e econômico de uma mente 

criativa (WIPO, 2013). 

O Reino Unido e o Japão são exemplos de países que empreenderam iniciativas para 

educar os alunos das escolas primárias e secundárias sobre aspectos da PI. Na Alemanha, 

algumas lições introdutórias são ministradas nas escolas secundárias por oradores convidados 

por iniciativa individual dos professores (WIPO, 2013). 

Ao se observar a página de colaboração dos escritórios de propriedade intelectual dos 

países membros dos BRICS (coordenação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), 

pode-se constatar que um dos projetos estruturantes do Escritório Estadual de Propriedade 

Intelectual da República Popular da China (CNIPA-CHINA) diz respeito à democratização dos 

conceitos de propriedade intelectual. 

 

A China sempre atribuiu grande importância à promoção da conscientização pública 

sobre questões de propriedade intelectual e vem promovendo uma atmosfera cultural 

de propriedade intelectual que “respeita o conhecimento, aprecia a inovação, a 

honestidade e o cumprimento da lei” por meio de várias formas de esforços, como 

design de nível de sistemas e políticas, organização de atividades específicas e 

publicação na mídia e educação escolar.  (IP BRICS, 2020, p.1). 

 

Uma dessas ações foi a edição de livros especializados em propriedade intelectual com 

foco na conscientização pública e no ensino nas escolas de níveis fundamental e médio. De 

2013 a 2017, a Editora da Propriedade Intelectual da China publicou mais de 700 tipos de livros. 

Em 2017, a CNIPA encomendou manuais nacionais de demonstração de educação em 

Propriedade Intelectual para alunos do ensino fundamental e médio e uma série de romances e 

desenhos animados com o tema “Eu posso inventar”.  

Amorim-Borher et al. (2007) revela que a experiência brasileira no tocante à 

capacitação em Propriedade Intelectual tem sido variada, e se divide em duas grandes vertentes: 

as de curto prazo e as de pós-graduação. A primeira reúne eventos como seminários, palestra, 

workshops, entre outros. 
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Segundo a autora, os cursos de pós-graduação foram inaugurados em 2001, com uma 

iniciativa de pós-graduação Lato Sensu em Propriedade Intelectual promovida pelo INPI em 

parceria com o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Rio de 

Janeiro. A especialização contou com três edições, mas com a saída do INPI, foi descontinuada. 

Outro curso de especialização em formato de Masters of Business Administration (MBA) 

de 420 horas foi lançado em 2004, com a criação do Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

Inovação e Gestão da Propriedade Intelectual. Esta iniciativa também foi obra do INPI, desta 

vez em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 2006, o INPI criou 

a Academia de Propriedade Intelectual e Inovação, oferecendo programas de curta duração e 

mestrado profissional. 

Entre as iniciativas existentes na atualidade brasileira, destaca-se o Programa de Pós-

Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. O 

programa Stricto Sensu tem como objetivo formar profissionais para atuar nos Núcleos de 

Inovação Tecnológicas e em ambientes promotores de inovação. É um programa mantido pelo 

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, com pontos focais em 

todas as regiões do País. 

Na sua atuação dentro das competências dos NITs, o mestrando deverá ter os 

conhecimentos básicos para o diálogo academia-empresa, estando habilitado a interagir 

propositivamente com os setores governamental, empresarial e acadêmico (PROFNIT, 2020). 
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3 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL  

 

A educação profissional e tecnológica (EPT) é uma modalidade educacional 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) com a 

finalidade precípua de preparar “para o exercício de profissões”, contribuindo 

para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em 

sociedade (MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 2020, p.1) . 

 

A educação profissional surge no Brasil com uma perspectiva assistencialista, para 

amparar órfãos e demais desvalidos da sorte. Durante o Império, concentrava- se nas 

associações religiosas e filantrópicas. Buscava-se formar trabalhadores em vários ofícios. Com 

a intenção de formar um contingente para atuar na marinha e na guerra, os órfãos eram 

encaminhados às Companhias de Aprendizes Artífices e às Companhias de Aprendizes 

Marinheiros. Outras iniciativas foram os Liceus de Artes e Ofícios, idealizados por entidades 

da sociedade civil (GARCIA et al., 2018). 

No início do século XX, o presidente Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes 

Artífices, destinadas “aos pobres e humildes” (RAMOS, 2014). Ao longo da história do País, 

esta modalidade de ensino refletiu os rumos da política econômica e do desenvolvimento 

industrial e tecnológico, marcados ora por um projeto de desenvolvimento autônomo, ora pela 

associação e subordinação ao grande capital. Estimulada por uma política de incentivo nacional 

e internacional, no final da década de 1950, consolidou-se a rede de Escolas Técnicas Federais. 

 

O crescente processo de industrialização, até então desenvolvido com tecnologias 

importadas, gerou a necessidade de formar mão de obra técnica para operar os novos 

sistemas industriais e atender às necessidades governamentais de investimento em 

infraestrutura (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO CEARÁ, 2018, p.1). 

 

Duas décadas depois, um novo modelo institucional, mais ousado, denominado Centro 

Federal de Educação Tecnológica, foi instituído no Paraná, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. 

Modelo que foi ampliado, na década de 1990, para toda a rede de escolas técnicas federais, 

mediante a Lei Federal 8948, de 8 de dezembro de 1994. Significou o estabelecimento de uma 

nova missão institucional, incluindo a pesquisa e a extensão no campo de ação. 

Uma série de reformas na educação foi implementada na década de 1990. As principais 

mudanças promovidas: 

 

No lugar de habilitações, áreas profissionais; no lugar de matérias e disciplinas 

científicas, bases científicas, tecnológicas e instrumentais desagregadas e isoladas de 

seus campos originais da ciência; no lugar de conteúdos de ensino, competências 
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gerais para a vida e competências específicas para o trabalho (RAMOS, 2014, p. 48). 

 

Conforme a autora, as mudanças estruturais estiveram em sintonia com as orientações 

das agências internacionais, especialmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Um dos aspectos mais relevantes foi a separação entre ensino médio e educação profissional, 

tanto na forma das matrículas quanto das instituições, configurando-se escolas próprias para 

cada uma das modalidades. 

A partir de 2008, a Educação Profissional e Tecnológica passou pela maior ampliação 

de sua história, mudando de 140 Campi, para 354, atendendo 321 municípios. Em 2015 foi 

atingido o total de 572 Campi, abrangendo 529 municípios e o universo de 843.300 mil alunos 

com matrículas ativas e 323.780 matrículas concluídas. 

Entre as características deste período, destacadas por Ramos (2014), estão a organização 

sistêmica da educação profissional e sua integração à educação nacional, por meio de políticas 

coordenadas pelo Ministério da Educação e articuladas a outros ministérios e governos 

estaduais, bem como a políticas de desenvolvimento econômico e de geração de trabalho e 

renda. 

 

3.1 A inovação na Rede Federal de Educação  

 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está instituída na criação de 

diversos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia além da incorporação de 

estruturas dos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais e Escolas 

Agrotécnicas Federais. Os Institutos Federais são autarquias de natureza jurídica, detentoras de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar criadas em 

29 de dezembro de 2008 pela Lei 11.892 (BRASIL, 2008). 

São instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 

as suas práticas pedagógicas. 

No texto da Lei nº 11.892, que cria os Institutos Federais, o termo inovação surge 

explicitamente, dentre os objetivos dos institutos apenas quando associado ao objetivo de 

ministrar, em nível superior, educação para cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado 

e doutorado que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 

ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica (BRASIL, 
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2008). 

Todavia, percebe-se no texto da Lei nº 11.892, a associação de objetivos e finalidades a 

conceitos intrinsecamente ligados ao de inovação. Entre os objetivos, estão atividades 

associadas à formação de recursos humanos em níveis médio, técnico e superior, realização de 

pesquisas aplicadas, extensão e o apoio à geração de trabalho e renda e à emancipação do 

cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional1 

 

3.2 Inovação no Instituto Federal do Ceará - IFCE 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) foi criado pela 

Lei. N º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Ceará com as Escolas Agrotécnicas Federais de Crato e de Iguatu. É 

uma autarquia de natureza jurídica, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar, vinculada ao Ministério da Educação. Em 2018, 

a instituição contava com 32 Campi, 361 cursos e 33.448 alunos matriculados. 

O IFCE é uma instituição com atuação ativa em inovação tecnológica2 . Estudo que 

comparou o número de depósitos de pedidos de patentes feitos por sete instituições de ensino 

superior do estado do Ceará no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), entre os 

anos de 2009 e 2017, constatou que o IFCE deteve a terceira posição. A pesquisa identificou 

307 depósitos de pedidos. O IFCE registrou 45 pedidos no período ficando atrás da UFC (215) 

e UECE (46), um resultado relevante no contexto estadual (ARAÚJO et al., 2018).  

 
1 São finalidades e características, previstas no artigo 6º da LEI 11892. 
2 I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando 

cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e 

adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

III- promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, 

otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV- orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e 

culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico 

e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 

V- constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em 

particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI- qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de 

ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII- desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII- realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX- promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à 

preservação do meio ambiente. 
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O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT do IFCE foi criado por meio da Resolução 

005, de 2011. Desde 2002, o instituto conta com o Laboratório de Inovação Tecnológica – LIT 

concebido para aproximar o setor produtivo das áreas de energia elétrica, Tecnologia da 

Informação e telecomunicações com o setor acadêmico, assim desenvolvendo e inovando os 

setores de tecnologia do mercado. 

Sedia, desde 2014, o Polo de Inovação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial (EMBRAPII) em Fortaleza, para atuar nas áreas de Mobilidade Digital e Sistemas 

Embarcados. Esses polos buscam interação entre as cadeias produtivas da indústria com a 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e atuam também como apoio à formação 

profissional dos setores de base tecnológica. 

Além disso, é um dos polos do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). Um Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu mantido pela Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação     e 

Transferência de Tecnologia (FORTEC), dedicado ao aprimoramento da formação profissional 

para atuar nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). 
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4 METODOLOGIA  

 

Para a construção de um material didático e instrucional que atendesse às necessidades 

do estudante do ensino médio profissional, desenhou-se um estudo de caso com a finalidade de 

conhecer melhor o público alvo e suas necessidades. Portanto, quanto aos objetivos, essa 

pesquisa se classifica como exploratória. 

A pesquisa observou aspectos favoráveis, necessidades e barreiras para o ensino de 

conceitos ligados à inovação tecnológica e à propriedade intelectual em cursos técnicos no nível 

médio profissionalizante do Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus Caucaia. 

O estudo apresenta natureza qualitativa, pois procurou conhecer a realidade estudada, 

suas características, seus problemas. Utilizou, primeiro, a pesquisa documental, posteriormente, 

aplicou-se o método comparativo, buscando-se similaridades e diferenças com a situação 

abordada, em três artigos sobre disseminação da cultura da propriedade intelectual. 

Para Minayo (2008), o método qualitativo adequa-se aos estudos da história, das 

representações e crenças, das percepções e opiniões. Já o método comparativo visa ressaltar as 

diferenças e similaridades entre classes, fenômenos ou fatos. É amplamente utilizado nas 

ciências sociais por possibilitar o estudo comparativo de grandes grupamentos sociais, 

separados pelo espaço e tempo (GIL, 2008). 

A pesquisa envolveu um universo de 45 participantes: 40 alunos maiores de 18 anos e 

cinco professores das áreas técnica e propedêutica. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do IFCE e respeitou as resoluções nº 510 de 07 de abril de 2016, nº 466 de 12 de 

setembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõem sobre ética em pesquisa com 

seres humanos, observando as particularidades das pesquisas em ciências humanas e sociais. O 

estudo foi aprovado pelo Parecer Consubstanciado nº 3.754.225 do Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFCE, assinado em 09 de dezembro de 2019. 

A seleção do Campus de Caucaia teve como critério a facilidade de acesso aos corpos 

docente e discente. Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, oferece cinco cursos 

técnicos que, em 2020, contavam com 528 alunos matriculados. Destes, 314 efetivamente em 

curso (IFCE, 2020). 

A pesquisa foi realizada em três etapas. A primeira consistiu em um estudo dos projetos 

pedagógicos de 16 cursos técnicos de nível médio do total de 30 oferecidos nos Campi da 

Região Metropolitana de Fortaleza - RMF. A amostra foi composta pelos cursos cujos projetos 

estavam disponíveis no portal do IFCE. Durante a leitura do material, procurou-se oito termos 

do campo lexical da inovação: inovação, criatividade, invenção, desenvolvimento tecnológico, 
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propriedade intelectual, patente, transferência de tecnologia e empreendedorismo. 

Posteriormente à análise dos projetos pedagógicos, foram aplicados questionários com 

40 alunos de cursos técnicos do Campus Caucaia, contendo 17 questões em escala de Likert de 

5 pontos, envolvendo perguntas sobre a frequência com a que tinham acesso a conteúdo e 

insumos que facilitassem ou promovessem o contato com conceitos ligados à inovação 

tecnológica, empreendedorismo e propriedade intelectual. Por fim, cinco professores 

responderam a entrevistas semiestruturadas, com tópicos sobre suas opiniões acerca da validade 

da inclusão de tais temas nas práticas pedagógicas empregadas com alunos de ensino médio 

técnico. As entrevistas abordaram também o acesso aos meios necessários para o ensino dessas 

temáticas, bem como aspectos favoráveis, barreiras e necessidades observadas nesse processo. 

As entrevistas foram realizadas na sede do IFCE Campus Caucaia e duraram entre 15 e 30 

minutos cada. A abordagem semiestruturada segue o que Ludke e André (1986) defendem como 

mais adequada para pesquisas em educação. 

 

Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho   de pesquisa 

que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas mais livres, 

menos estruturados. As informações que se quer obter e os informantes que se quer 

contatar, em geral professores, diretores, orientadores, alunos e pais, são mais 

convenientemente abordáveis através de um método mais flexível (LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p.40). 

 

Após a transcrição, as entrevistas foram analisadas segundo os pressupostos teóricos da 

Análise de Conteúdo de Bardin (1977), com a abordagem da análise temática. O método 

compreende: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 1977, p.42). 

 

Na definição de Bardin (1977), a técnica contempla quatro etapas: Pré-análise; 

Exploração do material; Tratamento dos dados e Inferência e interpretação. Na primeira etapa 

é realizada uma leitura flutuante. O material é organizado visando a formação do corpus da 

pesquisa, elaboração das hipóteses, objetivos, indicadores e formulação de uma codificação 

para os materiais selecionados. Com relação ao corpus documental a pesquisa contemplou toda 

a transcrição das entrevistas realizadas com os cinco professores. 

A segunda etapa da análise de conteúdo refere-se à exploração do material, definição 
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das unidades de registro, unidades de contexto, escolha das categorias que guiarão a análise e 

seleção da regra de contagem. Na pesquisa em questão, as unidades de análise foram 

representadas por núcleos de sentido completo expressos no texto, que podem equivaler a uma 

resposta inteira ou parte desta. 

As unidades foram codificadas com letras e números e classificadas em quatro 

categorias: aspectos relacionados aos professores; aspectos metodológicos; aspectos 

relacionados aos alunos e aspectos relacionados ao IFCE. Cada uma delas, por sua vez, foi 

dividida em subcategorias, englobando temáticas diferentes. 

A terceira fase da análise refere-se ao tratamento dos dados e cálculo da frequência. Já 

a quarta diz respeito à descrição, inferência e interpretação dos resultados alcançados. Nesta 

etapa, cada categoria é descrita e são apresentados exemplos das unidades de análise. 

Posteriormente, ocorre o processo de inferência, isto é, uma avaliação aprofundada que 

lança luz sobre significados da mensagem. Para se responder aos objetivos da pesquisa, as 

unidades de análise foram avaliadas em três critérios: favorabilidades, barreiras e necessidades 

para o ensino dos conteúdos no nível médio técnico. 

Após a análise de conteúdo das entrevistas com os professores, procedeu-se à 

triangulação dos dados com os resultados das análises dos projetos pedagógicos, bem como dos 

questionários respondidos por estudantes. Este procedimento gerou proposições que foram 

comparadas aos resultados de quatro estudos sobre o ensino de PI no Brasil. 

Os resultados desse processo elucidou o perfil dos estudantes de ensino profissional do 

Campus Caucaia e serviu como base para a elaboração de linhas de ação no sentido de estimular 

a cultura da inovação. Serviu como base também a construção de um material didático mais 

adaptado ao público do ensino médio 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Projetos Pedagógicas  

 

A primeira parte do trabalho observou o conteúdo dos projetos pedagógicos de cursos 

técnicos oferecidos pelo IFCE na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Esta primeira 

abordagem de investigação levou em consideração a definição de projeto político-pedagógicos.  

Segundo Longhi e Bento (2006) o documento facilita e organiza as atividades, além de 

mediar decisões e conduzir ações para a futuro com base na sua realidade atual e sua história. 

Constitui-se num retrato da memória que permite à escola rever a sua intencionalidade e sua 

história. 

As autoras citadas acima defendem que o projeto político-pedagógico constitui-se em 

um planejamento que prevê ações (conteúdos, avaliação, funções e relações que se estabelecem 

dentro da escola e entre a escola e a comunidade) a curto, médio e longo prazos, intervindo 

diretamente na prática pedagógica. 

Para Veiga (1998) o projeto pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos 

de ensino. Longe de apresentar meramente um papel burocrático, o documento deve ser 

construído e vivenciado pelos públicos envolvidos com o processo educativo da escola. Para a 

autora, na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da 

escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e 

criativo (VEIGA, 1998). 

No contexto de busca da autonomia dos cidadãos e de melhoria da qualidade do ensino, 

autores que se dedicam a estudar a relevância do projeto pedagógico das escolas, substituem o 

termo “projeto pedagógico” pela expressão “projeto político-pedagógico”, uma vez que 

entendem que o significado do termo pedagógico não pode ser dissociado do termo político. 

 

Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. Por isso, 

todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico da escola 

é, por isso mesmo, sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma 

finalidade que permanece como horizonte da escola (GADOTTI, 2003, p. 5). 

 

Neste sentido, de busca pela autonomia e formação de um cidadão capaz de lidar com 

os desafios da contemporaneidade, este trabalho analisou os projetos pedagógicos propostos 

para cursos técnicos do Instituto Federal do Ceará, buscando evidências sobre a inclusão de 

conceitos relacionados ao universo da inovação tecnológica, incluindo Propriedade Intelectual. 
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Afinal, na era da informação, espera-se que a escola deixe de ser lecionadora para ser gestora do 

conhecimento. “A educação é mais um ato de produção do que um ato de transmissão e de 

assimilação de conhecimentos” (GADOTTI, 2003, p. 11). 

 

5.1.1 Análise dos Projetos Pedagógicos  

 

Tomando o universo dos Campi do IFCE na Região Metropolitana de Fortaleza, o objeto 

da primeira fase do estudo foram os Projetos Pedagógicos dos cursos técnicos integrados, 

concomitantes e subsequentes ao ensino médio oferecidos. Dos 19 municípios que compõem a 

RMF, sete contam com Campi do IFCE: Caucaia, Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, 

São Gonçalo do Amarante (Pecém) e Paracuru. Neles são oferecidos cursos técnicos integrados, 

concomitantes e subsequentes, totalizando 30 cursos, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Cursos técnicos da Região Metropolitana de Fortaleza 

Municípios  Cursos Técnicos 

Integrados  

Cursos Técnicos 

Concomitantes  

Cursos Técnicos 

Subsequentes  

Caucaia  Eletroeletrônica, 

Metalúrgica, 

Química  

 Logística  

Fortaleza  Informática, 

Edificações,  

Eletrotécnica,  

Mecânica, 

Telecomunicações,  

Química    

 Edificações,  

Eletrotécnica,  

Guia de Turismo,  

Instrumento Musical,  

Manutenção, 

Automotiva, 

Mecânica e 

Industrial,  

Segurança do 

Trabalho   

Horizonte    Logística  

Maracanaú   Automação 

Industrial  

Informática  

Meio Ambiente  

Redes de 

Computadores 

Meio Ambiente 

(EAD) 

Maranguape     

Pecém    Automação 

Industrial,  

Eletromecânica, 

Eletrotécnica, 

Segurança do 

Trabalho,  
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Química   

Paracuru    Meio Ambiente  

Redes de 

Computadores  
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Procurou-se então, os projetos pedagógicos dos cursos no site da instituição. Foram 

localizados projetos de 16 cursos, que compuseram o quadro 2: 

 

Quadro 2 - Os projetos pedagógicos dos cursos no site da instituição  

Municípios  Cursos Técnicos 

Integrados  

Cursos Técnicos 

Concomitantes  

Cursos Técnicos 

Subsequentes  

Caucaia  Eletroeletrônica, 

Metalúrgica, 

Química  

 Logística  

Fortaleza  Informática, 

Química    

 Guia de Turismo,  

Instrumento Musical  

Horizonte    Logística  

Pecém    Automação 

Industrial,  

Eletromecânica, 

Eletrotécnica, 

Segurança do 

Trabalho,  

Química   

Paracuru    Meio Ambiente,  

Redes de 

Computadores  
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Após a leitura de todo o material, procurou-se, nos documentos, identificar a presença 

de oito termos do campo lexical da Inovação: Inovação, Criatividade, Invenção, 

Desenvolvimento Tecnológico, Propriedade Intelectual, Patente, Transferência de Tecnologia e 

Empreendedorismo. 

A intenção foi avaliar se o documento basilar dos cursos demonstra orientação para a 

educação em inovação e propriedade intelectual. Quando os termos foram localizados, os 

trechos foram destacados e analisados. Ao todo, nos 16 documentos analisados, a frequência 

das palavras foi a seguinte como mostra a figura 1. 
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Figura 1 – Frequência das palavras nos 16 documentos analisados  

Fonte: elaborada pela autora.  

 

Para o objetivo deste trabalho, o mais importante do levantamento é a completa ausência, 

nos projetos pedagógicos, do termo “propriedade intelectual”, bem como as insignificantes 

aparições dos termos invenção, transferência de tecnologia, patente e desenvolvimento 

tecnológico, a figura 2 apresenta um gráfico com as menções por palavra. 

 

Figura 2 – Gráfico representando as menções por palavra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora.  
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O fato revela a premência de uma reflexão sobre a necessidade de inclusão ou não de 

tais temas nos projetos políticos-pedagógicos dos cursos. Outra discussão possível diz respeito 

a como abordar esse assunto com o público em questão. Reforça, ainda, a hipótese de que exista 

uma lacuna no ensino de propriedade intelectual para este público e que pode ser oferecido, 

como alternativa, um material didático de apoio para familiarizar os estudantes sobre o assunto. 

Termo mais recorrente no estudo, “empreendedorismo” aparece 137 vezes. Ao analisar 

a presença do verbete nos projetos pedagógicos, observa-se que só não aparece em dois cursos: 

Guia de Turismo e Instrumento Musical (ambos em Fortaleza), que não oferecem a disciplina 

de empreendedorismo ou afim no currículo. Todos os demais citam o termo, na maioria das 

vezes, em um contexto associado à disciplina de empreendedorismo, como matriz curricular, 

ementa, conteúdo programático e bibliografia sugerida. 

A preocupação com a inovação não está manifesta de forma relevante nos projetos 

pedagógicos associada a práticas de ensino em sala de aula. O termo aparece com maior 

frequência nos textos das justificativas e concepções dos cursos. Nos Campi de Horizonte e 

Paracuru observa-se uma preocupação de inclusão objetiva da temática em ações de ensino. 

No curso técnico subsequente em Logística do Campus de Horizonte, observa- se nove 

menções a inovação no projeto pedagógico, nas seções de apresentação, programa da disciplina 

empreendedorismo e bibliografia. Observa-se, dessa forma, um indício de que há previsão, no 

projeto pedagógico, da inclusão do assunto inovação em sala de aula, dentro da disciplina de 

empreendedorismo. 

Também nos dois cursos subsequentes oferecidos no campus de Paracuru: Meio 

Ambiente e de Redes de Computadores, o tema inovação aparece associado ao conteúdo da 

disciplina de empreendedorismo, sugerindo que os alunos tenham contato com o assunto em 

sala de aula. 

 

5.2 Percepções dos alunos  

 

A segunda etapa do estudo, procedeu-se por meio de questionários distribuídos para 

alunos do IFCE Campus Caucaia. Foram aplicados 40 questionários para estudantes maiores de 

18 anos. Dos respondentes, 24 eram do sexo masculino e 16 do sexo feminino dos cursos de 

Logística, Química, Metalurgia e Metrologia. 

O questionário buscou informações sobre o acesso a conteúdo sobre propriedade 

intelectual, empreendedorismo e inovação. Os alunos foram questionados sobre o acesso a 

material didático relativo a cada um dos três temas, bem como sobre a participação em eventos 
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relacionados a cada um dos temas. Houve ainda questionamento sobre as perspectivas dos 

estudantes com relação ao futuro profissional. Mais especificamente se, com os ensinamentos 

obtidos no curso, cogitavam a possibilidade de se tornarem, no futuro, empreendedores, 

cientistas ou inventores. 

Na percepção da maioria dos alunos que responderam aos questionários, o tema 

inovação está presente em sala de aula. Do total de alunos que responderam, 45% declararam 

que o tema é abordado com muita frequência, e 40% frequentemente. O dado é um indício de 

que o corpo docente aborda a temática, mesmo não estando prevista oficialmente nas ementas 

de disciplinas dos cursos (figura 3).  

 

Figura 3 – Gráfico representando com que frequência são abordados os temas inovação, 

empreendedorismo e PI em sala de aula 

 Fonte: elaborada pela autora.  

 

Curiosamente, o percentual de alunos que declarou ter acesso ao tema inovação é 

superior ao dos que informaram ter acesso ao tema empreendedorismo (25% para muita 

frequência e 33% para frequentemente). O resultado não encontra correspondência na análise 

dos projetos pedagógicos. O verbete empreendedorismo foi o mais recorrente entre os termos 

investigados nos documentos, pois a grande maioria dos cursos contava com disciplinas de 

empreendedorismo. 

O achado pode ensejar diversas possibilidades de aprofundamento da investigação. 
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Entre as alternativas vislumbradas para essa incoerência está uma possível insuficiência na 

abordagem da temática empreendedorismo ou mesmo interferência do período em que a 

disciplina é oferecida ao longo do curso 

 

5.2.1 Formas de proteção PI  

 

Quando questionados sobre formas de proteção da propriedade intelectual, como direito 

autoral, marcas e patentes, a maioria dos estudantes percebe que esses conceitos nunca, 

raramente ou ocasionalmente são abordados em sala de aula (figura 4). A exceção foi o termo 

marca, que obteve 38% de respostas para frequentemente e 33% para ocasionalmente. 

Neste aspecto, os dados convergiram com a análise dos projetos pedagógicos dos cursos. 

Esta análise demonstrou não haver qualquer menção ao termo propriedade intelectual nos 

documentos. Mostraram similaridade, ainda, com outros estudos que investigaram a temática e 

que serão abordados na seção Discussão.  

 

Figura 4 - Frequência de abordagem dos temas marca, direito autoral e patente em sala de aula 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

5.2.2 Acesso a materiais didáticos  

 

Um percentual significativo dos alunos (48%) relatou ter acesso a materiais didáticos 
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sobre inovação frequentemente, o que não ocorre com empreendedorismo e PI. Para PI, 43% 

responderam ter acesso ocasionalmente a materiais didáticos (figura 5). 

Já para empreendedorismo, observa-se um equilíbrio nos percentuais de respostas: 

nunca 18%, raramente 23%, ocasionalmente 23%, frequentemente 20% e muita frequência 18%. 

 

Figura 5 - Acesso a material didático  

Fonte: elaborada pela autora.  

 

5.2.3 Participação em eventos  

 

Um aspecto que pode ser observado para melhorar o acesso dos alunos a conhecimentos 

sobre inovação, empreendedorismo e PI é a participação em eventos. De forma geral, os 

estudantes responderam participar pouco de eventos.  Do total de 40 respondentes, 15 (38%) 

declararam nunca terem participado de um evento sobre empreendedorismo e 18 (45%) nunca 

participaram de evento sobre Propriedade Intelectual como mostra a figura 6. 
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Figura 6 - Participação em eventos  

Fonte: elaborada pela autora.  

 

5.2.4 Futuro profissional  

 

Com relação à carreira profissional, os cursos parecem não motivar os alunos a seguirem 

carreiras relacionadas ao universo da inovação e PI. Quando perguntados se com os 

conhecimentos aprendidos, pretendem tornar-se no futuro um inventor, pesquisador ou 

empreendedor, a maior parte das respostas é “não concordo e nem discordo” (figura 7). 

Especificamente para cientista ou pesquisador, um percentual de 53% respondeu que 

não concorda nem discorda. Responderam concordar 23%. Outros 5% concordam plenamente, 

enquanto 15% discordam e 5% discordam plenamente. Os percentuais são bem parecidos 

quando a pergunta é sobre inventor. A mesma quantidade de alunos respondeu que não concorda 

e nem discorda (53%). O percentual dos que discordam (23%) é superior ao dos que concordam 

(18%). 

A percepção com relação a empreendedorismo é diferente. A maioria (45%) concorda 

que pode se tornar no futuro um empreendedor. Mas um grande percentual (35%) não concorda 

e nem discorda. 
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Figura 7 - Futura aspiração profissional 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

5.3 Entrevistas com professores  

 

Cinco professores das áreas técnica e propedêutica responderam a entrevistas 

semiestruturadas. O conteúdo foi gravado e mantido o sigilo com relação aos nomes dos 

professores. Cada um deles passou a ser identificado com uma letra (A, B, C, D e E). A análise 

de conteúdo das entrevistas resultou em um elenco de 57 unidades temáticas, representadas por 

núcleos de sentido completo expressos no texto, que podem equivaler a uma resposta inteira ou 

parte desta. 

As unidades foram codificadas com números e letras, em composições que 

consideraram a ordem da pergunta e o código dos professores. Posteriormente, foram 

classificadas em quatro categorias: Aspectos relacionados aos professores; Aspectos 

metodológicos; Aspectos relacionados aos alunos e Aspectos relacionados ao IFCE. Cada uma 

delas, por sua vez, foi dividida em subcategorias, englobando temáticas diferentes. Para se 

responder aos objetivos da pesquisa, as unidades de análise foram avaliadas em três critérios: 

favorabilidades, barreiras e necessidades para o ensino dos conteúdos no nível médio técnico, 

como apresenta a figura 8. 
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Figura 8 - Categorias 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

5.4 Aspectos relacionados aos professores 

 

A categoria “Aspectos relacionados aos professores” engloba quatro subcategorias: 

Percepção sobre relevância do ensino de inovação, PI e Empreendedorismo; Conflito 

propedêutica x técnica; abordagem ou não do tema em sala de aula e liderança dos professores. 
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Uma das subcategorias mais relevantes em número de unidades de análise foi 

“Percepção sobre relevância do ensino de inovação, PI e Empreendedorismo”. Esta 

subcategoria expressa a opinião dos professores acerca da validade ou não do ensino de 

inovação tecnológica, propriedade intelectual e empreendedorismo para alunos do nível médio 

técnico. Foram encontradas 11 unidades de análise acerca da importância do ensino da temática, 

a exemplo da citada abaixo: 

 

Bastante. Como nós lidamos com tecnologia, então é essencial essa parte de inovação, 

empreendedorismo, tem tudo a ver com a parte técnica do curso (UNIDADE DE 

ANÁLISE 1B). 

 

Todas as 11 unidades de análise encontradas foram classificadas como favorabilidades. 

Ou seja, o discurso dos cinco professores indica que eles acreditam ser importante o ensino 

destes temas no nível médio técnico. Os professores revelaram que este tipo de conhecimento 

pode agregar valor à formação de alunos do ensino técnico, como o descrito na Unidade de 

análise 2A. 

 

Sim, importantíssimo, não só ter o conhecimento da definição, o que é, mas também 

de como fazer uma patente, da importância de uma patente. Quais são as benesses da 

patente, como patentear, que órgão procurar, quais legislações estão inseridas em 

trabalho acerca do desenvolvimento de patentes. Saber os tipos de patentes, porque 

existem vários tipos. É importante que os meninos saibam disso até mesmo porque 

são jovens e têm várias ideias e uma ou outra ideia que eles tenham pode sim gerar um 

produto que possa gerar uma patente (UNIDADE DE ANÁLISE 2 A). 

 

Ainda sobre os “Aspectos relacionados aos professores”, é observada uma percepção 

favorável dos docentes sobre sua liderança e poder de influência como agentes de incentivo a 

uma cultura de inovação. Foram observadas quatro unidades de análise classificadas como 

favoráveis para este item, a exemplo da registrada abaixo: 

 

Os professores são lideranças sim. Acredito que sim. Não pode se limitar só aos 

docentes que trabalham e que fazem o IFCE. A gente tem os colegas técnico-

administrativos que também fazem pesquisa, que desenvolvem P&D também, 

desenvolvem produtos, que podem contribuir também e que contribuem. Eles também 

fazem projetos, desenvolvem projetos, desenvolvem produtos, e complementam a 

formação dos estudantes junto com os professores (UNIDADE DE ANÁLISE 11 A). 
 

Entre as barreiras apontadas, está a dicotomia entre propedêutica e técnica registrada na 

subcategoria “Conflito Propedêutica X Técnica”. Na visão de alguns professores, os temas 

inovação, PI e empreendedorismo estão mais presentes nas atividades acadêmicas das áreas 

técnicas do que nas do campo da propedêutica. Nesta subcategoria foram registradas duas 
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unidades de análises classificadas como barreiras. Uma das quais, reproduzida abaixo: 

 

Então, não querendo separar propedêutica de parte técnica, mas ainda é perceptível, 

essa parte da inovação muito forte, muito esclarecida, com relação à parte técnica. Não 

posso dar com propriedade com relação à propedêutica. Então, acho que este primeiro 

momento, conseguindo conscientizar, unindo esses dois nichos, seria um passo inicial 

para que a gente pudesse trabalhar junto nesse mesmo foco de incentivar, de abrir os 

olhos deles para essa oportunidade (UNIDADE DE ANÁLISE 7 B). 
 

Outro aspecto levantado pelos professores é o de que os assuntos em análise, muitas 

vezes, são abordados por iniciativa própria dos docentes, visto que não há instrumentos formais 

que prevejam a inclusão de tais temas no conteúdo ministrado. 

A subcategoria “Abordagem ou não do tema” registrou seis unidades de análise, sendo 

quatro favorabilidades, confirmando que os professores abordam os assuntos em sala, e duas 

barreiras. Entre as favorabilidades, os professores indicaram experiências e exemplos de 

atuação, como no caso da disciplina de Empreendedorismo, que está presente na maioria dos 

cursos. Como barreiras, apontaram dificuldades, e revelaram que embora exista boa vontade, 

as iniciativas dos professores seriam insuficientes devido a alguns condicionantes, como os 

expressos na Unidade de análise 1D. 

 

Nossa formação e o nosso entendimento de educação, infelizmente, é uma noção 

muito conteudista de que a gente tem que abordar os conteúdos, cumprir a carga horária, 

e aqueles conteúdo. Mas a gente não, na maioria das vezes, tanto professores inclusive 

os alunos não cobram muitas vezes porque não sabem como cobrar, a gente não tem 

esse hábito de fazermos entender como esses conteúdos, essas informações podem ser 

úteis. Como podem usar essas informações para inovar e muitas vezes a gente não 

consegue fazer esse link entre as próprias disciplinas, que tem muitos links importantes, 

mas a gente não consegue fazer isso em nosso cotidiano escolar (UNIDADE DE 

ANÁLISE 1 D). 

 

5.5 Aspectos metodológicos  

 

Nesta categoria os professores revelaram a necessidade de abordagem interdisciplinar 

dos temas, integrando-os ao conteúdo das demais disciplinas, sobretudo da disciplina 

empreendedorismo, que já existe nos currículos dos cursos. Essa categoria refletiu, ainda, a 

prática desejável de incluir metodologias inovadoras em sala de aula com objetivo de instigar 

os alunos para este tipo de tema. 

 

5.6 Aspectos relacionados aos alunos 
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Nesta categoria emergiram duas barreiras apontadas pelos professores ao ensino de 

inovação e propriedade intelectual. Primeiro, o desafio de chamar a atenção para temas 

aparentemente distantes da vida dos estudantes. 

 

Começa daí. Uma vez que ele tenha consciência disso, ele passar entender dessa 

propriedade intelectual, da questão da inovação, de como pensar profissionalmente já 

com essa idade ainda, com faixa de 15 a 17 anos, são jovens ainda. Desenvolvendo 

maturidade. Vejo como desafios iniciais esse daí (UNIDADE DE ANÁLISE 6B). 

 

A segunda barreira foi a existência de um conflito entre os alunos que repercute no tipo 

de conteúdo focado pela comunidade acadêmica: dar seguimento aos estudos em busca de uma 

vaga na universidade ou profissionalizar-se para acessar o quanto antes o mercado de trabalho. 

Segue, abaixo um exemplo de conteúdo referente a este tema: 

 

É um conflito muito grande. A gente tem outras questões que os meninos consideram 

mais relevantes que é o preparatório para eles entrarem na universidade. Muitos de 

nossos alunos focam muito nisso porque veem o IF como a única chance deles de 

conseguir isso. Então é isso que é mais cobrado de nós. Essa preparação para um 

período da vida deles que é bem peculiar, que eles estão concluindo o ensino básico 

então na tentativa de adentrar ao ensino superior, muitos deles só tem o IF como 

ferramenta para estar conseguindo estes objetivos deles (UNIDADE DE ANÁLISE 

7D). 

 

5.7 Aspectos relacionados ao IFCE 

 

Esta categoria inclui subcategorias “Material didático”, “Mecanismos de estímulo a 

cultura de inovação”, “Formação continuada”, “Currículo” e “Infraestrutura”. De todas essas 

subcategorias, a que emergiu com discurso mais recorrente, com 12 unidades de análise, foi 

“Formação continuada”, que se refere às oportunidades oferecidas pelo IFCE para capacitação 

dos professores nos temas discutidos. 

No conjunto das 12 unidades de análise encontradas, apenas uma mostrou-se como 

favorabilidade, indicando a suficiência das capacitações. 

 

Olha, já vi algumas oportunidades junto ao próprio instituto, oferecendo, ofertando 

alguns cursos, mas de uma maneira muito, digamos assim, brotando ainda. Então, foram 

alguns e-mails, uma oferta, surgiu essa possibilidade de se trabalhar com o tema de 

propriedade intelectual, uma capacitação, faz tempo e foi algo vago (UNIDADE DE 

ANÁLISE 9B). 
 

A grande maioria das menções revela que, embora existam iniciativas para capacitação 

dos professores, é necessário mais investimento neste sentido, tal como é demonstrado no 
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exemplo de resposta elencado a seguir. 

 

É a gente ter formação de professores para isso, porque a formação, ela passa pelos 

docentes que são eles que estão mais próximos aos estudantes. Não tem como a gente 

falar de uma formação de determinada área com atividades pontuais ou eventos. Os 

meninos vão ter conhecimento, contato, mas é um contato muito superficial. Se a 

gente quiser trabalhar com estes estudantes de maneira mais aprofundada para que 

eles possam ter propriedade disso, é interessante que se tenha uma formação também 

dos docentes para que possam saber como trabalhar isso. Perceber que isso é um dos 

principais desafios, porque a gente não vê isso nas nossas formações nas instituições 

de onde a gente vem (UNIDADE DE ANÁLISE 6D). 

 

Como relatado acima, os professores revelam que de uma forma geral não tiveram 

acesso a formação em propriedade intelectual e em inovação. Isso não significa que não existam 

ações de capacitação no IFCE. Esse dado é muito relevante para qualquer iniciativa de 

intervenção no sentido de incluir as temáticas inovação e propriedade intelectual como prática 

de ensino. 

Ainda entre os aspectos relacionados ao IFCE, foram apontadas como necessidades 

pelos professores a inclusão dos assuntos no currículo, a disponibilidade de material didático 

sobre o assunto e infraestrutura. Os professores afirmaram ainda que o IFCE contribui para a 

formação de uma cultura de inovação, embora possa melhorar, a exemplo do discurso a seguir: 

 

De forma geral, a impressão que tenho, ele ainda contribui de forma modesta, apesar 

de ser significante se pensar no todo. O IFCE tem uma parcela significante, mas acho 

poderia ser bem maior que ela é hoje (UNIDADE DE ANÁLISE 7C). 

 

5.6 Triangulação de dados 

 

Ao se triangular os resultados encontrados nas análises dos projetos pedagógicos, nos 

questionários dos alunos e nas entrevistas com os professores, emergem as seguintes 

proposições. 

a) Embora o assunto inovação não esteja presente nos projetos pedagógicos 

associado efetivamente às atividades das disciplinas, a percepção dos alunos é que o assunto está 

presente em suas atividades escolares. Esse resultado converge com o discurso dos professores 

que consideraram o tema inovação relevante para alunos do ensino médio técnico. Pode ser um 

indicativo de que os professores, sobretudo das áreas técnicas, incluam assuntos relacionados à 

inovação em suas práticas pedagógicas, mesmo não constando nos currículos. 

b) O tema mais recorrente na análise de conteúdo das entrevistas com professores 

referiu-se à necessidade de capacitação para docentes nos temas inovação e propriedade 
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intelectual, com 12 unidades de análise, sendo 11 necessidades e uma favorabilidade. Qualquer 

possibilidade de intervenção no sentido de estimular à cultura da inovação e ensinar conceitos de 

propriedade intelectual deve considerar este fator.  

c) Quando questionados sobre formas de proteção da PI, como direito autoral, 

marcas e patentes, a maioria dos alunos percebe que esses conceitos são pouco ou 

ocasionalmente abordados em sala de aula. A exceção foi o termo marca, que obteve 38% de 

respostas para frequentemente e 33% respostas para ocasionalmente. O fato converge com a 

análise dos projetos pedagógicos que não cita, em momento nenhum, o termo propriedade 

intelectual. Converge, ainda, com o discurso dos professores, que revelam necessidade de 

formação para docentes na temática, necessidade de inclusão do assunto nos currículos e de 

material didáticos para que os conteúdos possam, de fato, chegar aos alunos. O resultado pode 

ter relação também com as respostas sobre a frequência de participação em eventos. De forma 

geral, os estudantes responderam participar pouco de eventos. Do total de 40 respondentes, 15 

(38%) declararam nunca terem participado de um evento sobre empreendedorismo e 18 (45%) 

nunca participaram de evento sobre Propriedade Intelectual. 

d) A análise dos projetos pedagógicos dos cursos demonstra o termo 

“empreendedorismo” presente 137 vezes nos documentos, em sua maioria, em um contexto 

associado à disciplina de empreendedorismo, como matriz curricular, ementa, conteúdo 

programático e bibliografia sugerida. Contudo, quando questionados se o tema é abordado em 

sala de aula, o percentual dos alunos que afirmaram que raramente é abordado chegou a 18%. 

Outros 10% afirmaram nunca e 15% que ocasionalmente o tema é assunto dos cursos. O dado 

merece estudo complementar para elucidação dos fatores que podem ter contribuído para essa 

percepção dos alunos. 

e) Entre as barreiras apontadas pelos professores para o ensino dos temas estão 

aspectos relacionados ao conflito entre o ensino médio tradicional e técnico, conflito entre 

disciplinas propedêuticas e técnicas, desafios de estimular o jovem para o tema, ausência de 

material didático, carência de mecanismos de estímulo a uma cultura de inovação e carência de 

infraestrutura. Nos questionários, os alunos relataram ter acesso a material sobre inovação, mas 

para PI, 43% responderam ter acesso apenas ocasionalmente. A carência de material didático 

revelada pelos alunos reforça a validade da produção de um material instrucional sobre a 

temática como estratégia para enfrentamento do problema. 

 

5.6 Discussão  
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De uma forma geral, os resultados da pesquisa convergiram com outros estudos que 

buscaram avaliar o conhecimento de estudantes sobre o tema. Pesquisa realizada por Gimenez, 

Bonaccelli e Carneiro (2012) observou que a Unicamp, instituição que ocupa a segunda posição 

no ranking dos maiores depositantes de pedidos de patentes no Brasil, depende de iniciativas 

individuais dos professores para o ensino de PI, em vez de uma orientação institucional da 

universidade. 

A conclusão é semelhante à observada no IFCE Campus Caucaia. Se por um lado 

observa-se a ausência de previsão do ensino de PI nos Projetos Pedagógicos, por outro, os 

professores demonstram entender que a temática é importante e sugerem haver iniciativas de 

ensino por conta dos próprios docentes. 

O estudo de Gimenez, Bonaccelli e Carneiro (2012) verificou palavras-chaves 

relacionadas a PI nos sistemas acadêmicos para análise das disciplinas oferecidas nos cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão universitária. Em seguida, realizou entrevistas com 

professores responsáveis por esses cursos e disciplinas. 

Os autores observaram a área de graduação como o espaço mais amplo para o ensino da 

PI, pois há potencialmente mais oportunidades para os estudantes terem algum contato com o 

conteúdo. A cobertura no âmbito da pós-graduação é pequena e no âmbito da extensão é 

insignificante, considerando o número total de cursos em cada área. 

Para os autores do estudo, os dados confirmam o diagnóstico feito pela OMPI, em vários 

países, de que a propriedade intelectual ainda não é difundida no currículo dos cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão. O estudo realizado no IFCE Campus Caucaia, por sua 

vez, corrobora e complementa esse diagnóstico, demonstrando que também em uma unidade 

de ensino profissional o assunto não é difundido no currículo. E é pouco conhecido por 

estudantes e por professores. 

 

Embora a cultura da Propriedade Intelectual tenha crescido e as políticas públicas 

tenham se ampliado sobre esse tema, ele ainda não aparece como algo consolidado, 

longe disso. Segundo o entendimento da maioria dos entrevistados, o tratamento dado 

à Unicamp ainda precisa evoluir de várias maneiras, principalmente no que se refere à 

tomada de decisões, por parte da liderança da universidade, para organizar ações mais 

efetivas em torno desse problema (GIMENEZ; BONACCELLI; CARNEIRO, 2012, 

p.187). 

 

Os resultados sinalizam que no IFCE, assim como na Unicamp, os esforços para 

implementar ações de inovação, como laboratórios, polo de inovação e mestrado em 

propriedade intelectual, não impactaram suficientemente o ensino da temática no nível técnico. 

O levantamento realizado no IFCE abriu a perspectiva para que se avaliem maneiras de se 
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estimular a oferta de conteúdo na temática. 

Um outro estudo semelhante foi realizado por Lamana e Franscisco (2014) em um curso 

técnico em Eletromecânica do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa, no 

Paraná. A pesquisa observou que menos de 40% dos alunos entrevistados demonstraram saber 

o que é propriedade intelectual. Os autores consideraram urgente fomentar a educação escolar 

em PI e defenderam o desenvolvimento de recursos humanos focados na temática (LAMANA; 

FRANSCISCO, 2014) 

O estudo, que consistiu em questões fechadas aplicadas aos discentes e aos docentes, 

revelou que embora 70% dos professores tenham declarado ter conhecimento de propriedade 

intelectual, quando questionados sobre as formas de proteger o conhecimento, apenas metade 

dos que declararam ter conhecimento sobre PI responderam ter conhecimento sobre como 

proteger estes direitos. Entre os alunos que conhecem o tema, apenas 20% declararam conhecer 

as formas de proteger o direito de propriedade intelectual. 

O resultado é similar ao observado no estudo de caso do IFCE Campus Caucaia. Embora 

40% dos alunos tenham declarado ter acesso ao conteúdo de propriedade intelectual 

frequentemente e com muita frequência, os estudantes revelaram conhecer pouco as formas de 

proteção da PI. 

Lamana e Franscisco (2014) acreditam ser possível inserir o assunto nos conteúdos de 

disciplinas técnicas e consideram apropriado o ensino por meio de projetos, palestras, 

minicursos, semanas e jogos. Para intervir na situação, sugerem reformulação curricular ou até 

mudança do projeto pedagógico da escola estudada. Essa conclusão vai ao encontro da análise 

de conteúdo das entrevistas semiestruturadas com os professores do IFCE. Eles recomendam a 

formação de professores, a inclusão de material didático e até a inclusão do assunto nos 

currículos. 

Outro estudo que reforça a estratégia de inserir o ensino de PI no ensino técnico foi 

realizado por Cavalcanti e Bemfica (2019), ao analisar estratégia para disseminação da 

propriedade intelectual no Sistema Pernambucano de Inovação (SPIn). Após examinar o 

documento “Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para Pernambuco 2017- 2022 (ECT&I-

PE), que mapeia as instituições do SPIn, os autores apresentaram propostas com linhas de ações 

de disseminação do conhecimento (CAVALCANTI; BEMFICA, 2019). 

A ECT&I-PE divide-se em seis eixos estratégicos centrais: Desenvolvimento de talentos 

e criatividade, Pervasiva expansão da economia e sociedade digitais, Aceleração da inovação 

nas atividades econômicas, Cooperação e transferência de conhecimento, Ambiente favorável à 

inovação, Governança e responsabilidade. Para cada um destes eixos, os autores apontaram 
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propostas de disseminação do conhecimento em PI. Para isso, o estudo baseou-se em pesquisa 

em documentos de políticas de CT&I realizada no Brasil e no mundo (Japão e Coreia do Sul, 

por exemplo). 

Especificamente para o eixo “Desenvolvimento de talentos e criatividade”, os autores 

propuseram a realização de ações de disseminação para os jovens de escolas técnicas do estado, 

seguindo o modelo japonês. Entre as estratégias estaria a produção de material didático com 

linguagem adequada sobre PI específica para alunos do ensino fundamental e médio da rede 

pública do estado. Bem como, a capacitação de professores das redes de ensino pública (escolas 

técnicas e universidades) em conhecimento da PI de diferentes níveis das áreas de Ciência, 

Tecnologia, Engenharias, Matemática e Computação. 

As propostas deste estudo apresentam sinergia com os resultados da pesquisa realizada 

no IFCE Campus Caucaia, que mostra claramente a necessidade de mais investimento em 

capacitação dos corpos docente e discente, bem como a necessidade de mais acesso a material 

didático. A adoção deste tipo de modelo pode ser considerada uma rota possível. 

Nascimento e Ozaki (data) também analisaram o conhecimento de estudantes de ensino 

técnico sobre a propriedade intelectual. O estudo tomou como base metodológica o artigo 

britânico “Student Attitudes Towards Intelectual Property” e utilizou um questionário não 

identificado e autorrespondido pela Internet. Estudantes de duas instituições de ensino 

localizadas na cidade de São Paulo foram convidados a responder as questões, resultando em 

215 respostas válidas. Os dados revelam um grande desconhecimento dos estudantes sobre o 

tema. Contudo, demonstram que os estudantes nutriam um grande interesse pelo assunto. 

A pesquisa revelou que os estudantes, em sua grande maioria, consideram muito 

importante o aprendizado da propriedade intelectual, não só na educação (80%), mas também 

para auxiliá-los em uma futura carreira (88,8%). Contudo, os autores concluíram que a maioria 

dos jovens não conheciam bem o tema da propriedade intelectual. 

Os autores julgaram o resultado do estudo relevante para o planejamento de atividades 

nas instituições e cursos. 

 

Os docentes podem se preparar melhor para trabalharem com projetos nesses cursos, e 

poder incentivar a inovação e a proteção intelectual, direcionando aos estudantes as 

informações mais adequadas de cada tópico dentre a propriedade intelectual 

(NASCIMENTO; OZAKI, 2018, p.57). 
 

Pode-se perceber uma sintonia com os discursos dos professores ouvidos durante o 

estudo no IFCE, no sentido do desejo de aprimorar as ações e melhorar a qualidade do ensino 
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da temática 
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6 POSSÍVEIS INTERVERSÕES  

 

As discussões fomentadas nas seções anteriores fornecem subsídios para que se apontem 

possibilidades de intervenção válidas para o incentivo à cultura da inovação e da propriedade 

intelectual no âmbito do IFCE. De forma geral, destacam-se três possibilidades: o investimento 

na formação continuada de professores; o incentivo à inclusão das temáticas em eventos 

escolares e o oferecimento de material didático de apoio adequado ao público em questão. 

O investimento na formação de professores, além da repercussão direta na transmissão 

do assunto para os alunos, pode gerar outros frutos. Uma possibilidade é o surgimento de 

projetos de inovação voltados para o nível técnico dentro do calendário de atividades escolares. 

Outra possibilidade de desdobramento é, no futuro, a inclusão dos temas propriedade intelectual 

e inovação consistentemente em novas versões atualizadas dos projetos pedagógicos dos cursos. 

Como relataram os professores ouvidos nesta investigação, a preocupação com a 

inovação é assunto recente e não estava incluída no conteúdo abordado nos cursos de graduação 

e pós-graduação que os formaram. Cabe à administração superior do IFCE discutir a 

possibilidade de incremento na educação continuada de professores nessa temática, tendo em 

vista a mudança de rumos observada na economia e na sociedade. 

Outro ponto bastante evidente foi a insuficiente participação dos estudantes em eventos 

relacionados ao tema Propriedade Intelectual. Uma solução possível para o problema é a 

inclusão da temática na agenda de eventos escolares. Outra alternativa possível é aproveitar a 

estrutura já existente no IFCE, como o NIT, a EMBRAPII e o PROFNIT, para a realização de 

eventos como palestras e semanas temáticas nos diversos Campi. Dessa forma, o IFCE manteria 

o assunto na pauta de temas transversais, estimulando o gosto pela inovação e a apreensão de 

informações e conhecimentos sobre propriedade intelectual. 

Outra proposta de intervenção é aumentar a oferta de material didático sobre 

propriedade intelectual para inovação. Neste ponto, há que se observar que, no Brasil, existe 

farto material informativo sobre o assunto voltado para empreendedores, inventores e outros 

públicos bem específicos. Grande parte deste material está disponível, gratuitamente, em sites 

de instituições como INPI, Sebrae e Confederação Nacional da Indústria. 

Contudo, os materiais disponíveis não apresentam uma linguagem adequada ao público 

jovem. O assunto geralmente é tratado pelo viés dos negócios, do Direito, com apresentação de 

procedimentos e normas. Observa-se uma lacuna na oferta de material específico para o 

estudante de ensino médio, que possa, como pontuaram Takagi, Allman e Sinjela (2008), 

oferecer lições sobre como o poder do intelecto, da inventividade e da criatividade podem 
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contribuir para a sustentabilidade da economia. 

Uma iniciativa no sentido de popularizar o conhecimento do assunto entre crianças 

brasileiras foi o livro “Propriedade intelectual: caça ao tesouro”, editado pelo Senai em 2010. 

A publicação de autoria de Jungmann e Bonetti (2010), mostra com jogos e desafios os 

principais conceitos de propriedade intelectual. 

No âmbito do IFCE não existe publicação voltada para os estudantes de ensino médio 

com a temática. Uma busca no Sistema de Bibliotecas com o termo “Propriedade Intelectual”, 

realizada em junho de 2020, retornou apenas 36 registros, sendo quatro artigos em periódicos, 

21 livros técnicos, dois CDs, sete e-books e duas dissertações. 

 

6.1 Um roteiro para estudantes do ensino médio 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso contemplou o desenvolvimento de um material 

didático e instrucional, intitulado “Propriedade Intelectual para Inovação: um guia para 

estudantes do ensino médio”. Trata-se de um e-book editado em PDF, que mostra os conceitos de 

criatividade, inovação e propriedade intelectual de forma contextualizada com histórias 

curiosas e atraentes para o público jovem. 

A genialidade do pai da ficção científica, Júlio Verne, serve como ponto de partida para a 

discussão sobre criatividade e inovação. Ao longo da publicação, ao passo que conhece os 

principais conceitos de PI, o leitor é apresentado a algumas histórias, a exemplo de como a 

criação do chip está relacionada à forma de se fazer inovação no mundo. Fica sabendo sobre o 

bunker onde são conservadas as sementes para a posteridade e a relação disso com o registro 

de cultivares. Os assuntos marca e conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético 

são apresentados no contexto de um fato curioso: o registro da marca Cupuaçu por uma empresa 

no exterior. 

O material pode ser classificado como um livro paradidático informativo. Campello e 

Silva (2018), ao discutirem o conceito do livro paradidático, pontuam que os livros 

paradidáticos informativos são denominações usadas para publicações que tratam de assuntos 

ligados a uma disciplina do currículo escolar, servindo para complementar o livro didático 

adotado (CAMPELLO; SILVA, 2018). 

Neste sentido, o material desenvolvido pode ser utilizado como alternativa 

complementar ao livro didático utilizado na disciplina de Empreendedorismo, que está presente 

na maioria dos currículos dos cursos. 

O material didático pode ser classificado, ainda, como ação de divulgação científica. 
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Nas palavras de Bueno (2009, p.162), o conceito compreende “[. . .] utilização de recursos, 

técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, 

tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo”.  

O autor distingue a divulgação científica da comunicação científica. Embora sejam 

conceitos parecidos, com características comuns, porque ambos reportam à difusão de 

informações em ciência, tecnologia e inovação (CT&I), apresentam aspectos e intenções 

distintos. Comunicação científica relaciona-se à disseminação de informações especializadas 

entre pares. Já divulgação científica cumpre a função de democratizar o acesso ao conhecimento 

científico e estabelecer condições para a chamada alfabetização científica. “Contribui, portanto, 

para incluir os cidadãos no debate sobre temas especializados e que podem impactar sua vida e 

seu trabalho” (BUENO, 2010, p.1). 

Com relação aos canais utilizados, conforme Bueno (2009), a divulgação científica 

inclui as mais diferentes possibilidades como jornais, revistas, tv, livros didáticos, palestra, 

histórias em quadrinhos, campanhas publicitárias, espetáculos de teatro e até mesmo literatura de 

cordel.  

Um aspecto destacado pelo autor é o nível de discurso adotado na divulgação científica. 

Para Bueno, a difusão das informações para o público leigo, requer decodificação ou 

recodificação do discurso especializado, com a utilização de recursos como metáforas, 

ilustrações e infográficos. Ele salienta, contudo, que o uso destes recursos pode afetar 

negativamente a precisão das informações. 

 

Há, portanto, na divulgação científica, embate permanente entre a necessidade de 

manter a integridade dos termos técnicos e conceitos para evitar leituras equivocadas 

ou incompletas e a imperiosa exigência de se estabelecer efetivamente a comunicação, 

o que só ocorre com o respeito ao background sociocultural ou linguístico da 

audiência (BUENO, 2010, p.3). 

 

Em relação à caracterização do nível de discurso, o material didático e instrucional 

proposto utiliza de recursos adequados para o público jovem. Os conceitos aparentemente 

áridos são apresentados com histórias curiosas e em situações corriqueiras, lúdicas ou mágicas. 

A contextualização dos conceitos com histórias curiosas visa a quebrar possíveis resistências e 

mostrar como a propriedade intelectual está presente na vida das pessoas e interfere na 

sociedade. O material ilustrado, com textos curtos, de leitura fácil e rápida, possibilita uma 

tranquila introdução ao tema. É uma contribuição do PROFNIT para estimular a inovação entre 

os jovens estudantes do IFCE 
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7 CONCLUSÃO  

 

A pesquisa demonstrou que o Instituto Federal do Ceará (IFCE) é uma instituição com 

atuação ativa em inovação tecnológica, e que os alunos do IFCE Campus Caucaia têm a 

percepção de que o tema inovação é abordado nas práticas educacionais. 

O estudo demonstrou, ainda, que os professores consideram relevante a inclusão dos 

temas inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo nas atividades educativas. 

Demonstrou, também, que os professores consideram necessário um maior investimento na 

capacitação do corpo docente para melhorar os níveis das atividades. O exame dos projetos 

pedagógicos dos cursos técnicos oferecidos pelo Instituto Federal do Ceará na Região 

Metropolitana de Fortaleza indica a ausência de preocupação com a Propriedade Intelectual ou 

a Inovação nas práticas pedagógicas. 

De uma forma geral, os resultados da pesquisa convergiram com outros estudos que 

buscaram avaliar o conhecimento de estudantes sobre o tema. O levantamento realizado no 

IFCE enseja pistas de que se possa avaliar maneiras de se estimular a oferta de conteúdo na 

temática. 

O estudo propõe entre as possíveis formas de intervenção, o estímulo à formação dos 

professores, o investimento em eventos escolares e, como contribuição técnica deste TCC, 

apresenta um material didático que pode auxiliar a mudar a realidade observada. 

O trabalho abre perspectiva para a realização de novas pesquisas qualitativas que 

abordem o nível de contato dos corpos docente e discente com as temáticas. É um indicativo, 

ainda, da necessidade de material didático de apoio para o ensino do tema. 
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APÊNDICE A – PRODUTO TECNOLÓGICO MATERIAL DIDÁTICO E 
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Figura 9 – Capa do livro  
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Figura 10 – Folha de rosto e índice do livro  
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Figura 11 – Apresentação  
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Figura 12 – Páginas 8 e 9 do livro  
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Figura 13 -  Páginas 10 e 11 do livro  
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Figura 14 – Páginas 12 e 13 do livro  
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Figura 15 – Páginas 14 e 15 do livro   
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Figura 16 -  Páginas 16 e 17 do livro   
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Figura 17 – Páginas 18 e 19 do livro  
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Figura 18 - Páginas 20 e 21 do livro  
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Figura 19 - Páginas 22 e 23 do livro  
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Figura 20 - Páginas 24 e 25 do livro  
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Figura 21 - Páginas 26 e 27 do livro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 

 
 

Figura 22 - Páginas 28 e 29 do livro  
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Figura 23 - Páginas 30 e 31 do livro  
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Figura 24 - Páginas 32 e 33 do livro  
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Figura 25 - Páginas 34 e 35 do livro  
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Figura 26 - Páginas 36 e 37 do livro 
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Figura 27 - Páginas 38 e 39 do livro  
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Figura 28 - Páginas 40 e 41 do livro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

 
 

Figura 29 – Página 43 do livro  
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Figura 30 - Páginas 44, 45 e 46 do livro  
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Figura 31 – Contracapa  
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ANEXO A — PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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