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Resumo

A competitividade econômica demanda mão-de-obra com conhecimento que supra as necessidades do mercado de trabalho. Profissionais qualificados contribuem para o avanço econômico do país, e os jovens estudantes devem ser estimulados a empreender e
inovar, utilizando os conhecimentos e as práticas adquiridos no ensino básico. Este texto propõe verificar a percepção dos alunos acerca da temática da inovação e refletir sobre o fomento desse tema no currículo escolar. Utilizou-se a metodologia de pesquisa
exploratória, descritiva, com estudo de caso, cujo instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário aplicado em uma turma de 3º ano de uma escola da rede de ensino particular na cidade de Aracaju, com 50 alunos entrevistados.
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INTRODUÇÃO

A educação voltada para a inovação, criatividade e competitividade é condição essencial para o fomento da competitividade de um país. A formação de pessoas com perfil inovador e criativo é uma política que deve ser implementada desde a educação básica, em
todos os componentes curriculares relativos a essa fase do ensino. No que se refere à inovação técnico-científica, faz-se necessário estimular a mudança de abordagem no ensino das ciências exatas para que se incremente o interesse dos alunos em desenvolver
suas carreiras em profissões tecnológicas.

Segundo MEC/INEP/DEED apud Movimento Todos pela Educação (2013) o número nacional de matrículas no ensino básico foi de 8.400.689; na região Nordeste, 2.401.382; já na rede privada de ensino o número de matrículas foi de 1.022.029. Desse total, o
percentual de jovens com 19 anos de idade que concluíram o ensino médio foi de 51 a nível nacional e 41 na região Nordeste.

“O Ensino Médio no Brasil está mudando. A consolidação do Estado democrático, as novas tecnologias e as mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos exigem que a escola possibilite aos alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas
dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho” (MEC, 2009).

Justifica-se, portanto, a execução desse trabalho, como contribuição a uma formação voltada para alunos criativos e reflexivos, capazes de inovarem profissionalmente, fomentando a competitividade e o crescimento ao país.

A TECNOLOGIA, A INOVAÇÃO E A EDUCAÇÃO CAMINHAM JUNTAS

Ocorreram mudanças fundamentais na economia e nas sociedades contemporâneas, como a elevação nas taxas de produtividade, o que ocasionou um deslocamento do eixo de empregos, principalmente para a área de serviços, fazendo surgir novos desafios que
transformam o contorno das empresas e da sociedade. As instituições de ensino têm um novo e estimulante papel nesse contexto - o de colaborar com maior eficiência para maior competitividade do país. (CARVALHO, 2011)

O autor acima deduz que “competitividade, mercado, inovação e tecnologia estão inter-relacionados e que a tecnologia estabelece um nexo entre o desenvolvimento científico e o sistema econômico na medida em que aumenta a competitividade das empresas e
das instituições envolvidas”. Por isso se faz importante identificar os reflexos que a tecnologia e a inovação provocam na competitividade, no trabalho e no próprio processo de ensino-aprendizagem.

Segundo Carvalho (2011) a formação técnico-profissional para este mercado competitivo acontecerá através da interdisciplinaridade, pelo trabalho coletivo entre professor e aluno, por um currículo com vistas para a tecnologia, sendo atualizado constantemente,
de forma flexível, modular e prática, permitindo o desenvolvimento de atividades que contemplem a criatividade e o empreendedorismo. Assim sendo, a educação é a questão mais importante e desafiadora nas políticas para o desenvolvimento competitivo.
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Para explicar de onde vem à ideia da inovação tecnológica e sua real importância, Schumpeter (1984) parte do princípio de uma economia que se encontra em estado estacionário, estagnada. Ele defende que, nessa situação, as principais alterações no mercado
ocorrem a partir de fatores externos ao sistema econômico, como: mudanças no regime político e variações na densidade demográfica das regiões. Contudo, alterações internas no sistema, não costumam causar mudanças muito significativas.

Quando inovações surgem gradativamente, isso pode resultar em crescimento econômico, contudo, quando as mesmas ocorrem de forma inesperada e brusca, resultam em desenvolvimento econômico caracterizado por ciclos de crise e prosperidade, que
resultam em variações nos níveis de: preços; investimentos; e emprego. Desta forma, exige-se que o sistema produtivo esteja sempre se renovando, aumentando a produtividade dentro das empresas, colocando no mercado novos produtos, sistemas produtivos
e/ ou formas de comercialização. (SCHUMPETER, 1984).

Percebe-se que o sucesso de muitas empresas deve-se à criação de um sistema de implementação de inovações em sua estrutura produtiva, os quais impulsionam cada vez mais a criação de novos produtos e serviços, assim como buscam mão de obra
especializada e ou a articulam a capacitação da existente. Por meio dessa estratégia virtuosa, a inovação tecnológica aliada à educação permite estimular o desenvolvimento econômico.

Para um sistema educacional que promova de forma eficaz a inserção dos alunos prestes a concluir a educação básica no “novo” mercado de trabalho da sociedade pós-moderna, Drucker (1993) defende mudanças estruturais, reorganizando a teoria e a
metodologia, já que aprendizagem não é somente experiência nos processos de produção, mas também de atividades intelectuais e criativas.

Com isso, para a conquista deste propósito, vê-se que é necessária a implementação de uma educação transformadora, onde seja possível manter uma rede de transmissão de informações entre a sociedade, as universidades e as organizações, com a intenção de
melhorar a produção de novos produtos e processos.

Para Teza et al (2012), inovação não é uma ação isolada, é um processo indireto e interativo, produto de uma dinâmica de relações entre os envolvidos. Portanto, para que o processo de inovação aconteça, vários fatores são necessários e entre eles destacam-se
as competências individuais das pessoas envolvidas. Ao estudar a qualificação dos indivíduos, fica evidente que a formação escolar é um dos componentes que molda os futuros profissionais e por isso as dificuldades observadas nela refletirão na atuação deles em
organizações que necessitam ser inovadoras.

Os autores supracitados (TEZA et al, 2012, p. 5), afirmam que a “criatividade pode gerar novas ideias, mas não necessariamente inovações. Para se tornar inovadoras, as pessoas têm de cumprir e atualizar a sua criatividade”. Desse modo, é necessário que de
um lado haja a geração de novas ideias e de outro a análise e a implementação delas. Ou seja, é necessário que as pessoas possuam competências que levem à criatividade, mas também ao empreendedorismo.

O CURRÍCULO ESCOLAR ATUAL NÃO CONTEMPLA AS PRÁTICAS DE INOVAÇÃO

O ensino médio é a etapa final da educação básica e prepara o jovem para a entrada na faculdade. Com duração mínima de três anos, esse estágio consolida e aprofunda o aprendizado do ensino fundamental, além de preparar o estudante para trabalhar e
exercer a cidadania. Ensina teoria e prática em cada disciplina, facilitando a compreensão das profissões, e desenvolve o pensamento crítico e a autonomia intelectual do aluno. As escolas de educação profissional, científica e tecnológica também fazem parte do
ensino médio (MEC, 2013).

“Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício
de memorização”. O Ensino Médio, como parte da educação escolar, “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Art.1º § 2º da Lei nº 9.394/96). Essa vinculação é orgânica e deve contaminar toda a prática educativa escolar (MEC, 2009).

Em contrapartida, "O nosso sistema educacional não valoriza a criatividade. As escolas ainda estão preocupadas em formatar o aluno parar as provas. Com um método livresco, a ciência passa a ser inatingível, descolada da vida real", aponta Eduardo Valadares,
professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais –UFMG (REVISTA VEJA, 10/09/2011)

Em entrevista à revista Veja (12/09/2011), o engenheiro Paulo Blikstein justifica a necessidade de aulas de inovação
nas escolas:

Brasileiro que leciona na Universidade de Stanford diz que escolas precisam atualizar ensino, com o objetivo de
garantir a inovação e o desenvolvimento.Quando fazia mestrado no Massachusetts Institute of Technology (MIT), o
engenheiro Paulo Blikstein visitou escolas públicas de regiões pobres da capital paulista para oferecer oficinas de
robótica aos alunos. Uma constatação intrigou o jovem universitário: mesmo os bons estudantes tinham dificuldades
para absorver conhecimentos básicos de ciências. Hoje, cerca de dez anos depois, Blikstein, de 39 anos, agora
professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, tem uma explicação: "A escola precisa tornar a ciência atraente.
É possível obrigar uma criança a estudar matemática ou física, mas essa obrigação não desperta paixões. Os grandes
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cientistas se apaixonaram pela ciência e foram fundo no assunto. Precisamos despertar essa paixão." Não é à toa que
Blikstein quer encorajar paixões. Ele é um dos estudiosos que apontam a relação direta entre inovação, fruto do
domínio das ciências, e desenvolvimento. De olho no problema, ele se dedica nos Estados Unidos a criar e implantar a
disciplina de inovação, que quer estimular, desde cedo, estudantes a pensar de forma criativa, inventar e, portanto,
gerar riqueza. "Se continuarmos formando crianças e jovens que odeiam as ciências exatas, como construiremos uma
geração de inovadores", indaga o pesquisador.

Em entrevista a VEJA (13/09/2011), o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, Marcelo Viana,
defende mudanças no ensino da disciplina, para aproximar os estudantes, números e inovação. sobre o desafio da
matemática e seu impacto na educação e no ensino das ciências para o desenvolvimento do país.

O Brasil acumula alguns tristes índices de educação, especialmente na área de matemática. Os números provam isso: apenas 11% dos alunos do ensino médio concluem esse ciclo sabendo o que deveriam, de acordo com dados do
movimento Todos Pela Educação. A mais recente medição apontou que o problema começa nas séries iniciais. Segundo a Prova ABC, ao fim do terceiro ano do ensino fundamental, metade das crianças não domina operações simples de
soma e subtração. No Pisa, avaliação internacional aplicada pela OCDE, os alunos brasileiros estão 241 pontos atrás dos chineses, líderes do ranking, em matemática. Para Marcelo Viana, vice-presidente da Sociedade Brasileira da
Matemática (SBM), o problema é provocado principalmente pela distância – no tempo e no espaço – entre a teoria abstrata que chega à sala de aula e o mundo concreto que se vê fora da escola. "No processo de transmissão desse
conhecimento pela escola, os professores optam por apresentar a disciplina de maneira abstrata, ao invés de conectá-la à realidade", diz Viana. Atualizar a matemática das escolas e aproximá-la da realidade não implica simplificação,
ressalva o matemático. Basta encontrar a maneira correta de fazê-lo. "É possível explicar tudo isso a qualquer estudante."

Marcelo Sampaio de Alencar fala sobre a formação em engenharia no Brasil.

Enquanto a China diploma 700 mil engenheiros por ano, e 38 chineses entre cada 100 que acabam o ensino superior estão em engenharia e áreas tecnológicas, o Brasil forma apenas 40 mil desses profissionais anualmente, numa
proporção de 5,8 para cada 100 brasileiros. Isso sem contar que muitos dos engenheiros já formados não atuam em engenharia. “Não há inovação sem formação de engenheiros. Então, é preciso formar engenheiros e, para isso, é preciso
estimular os alunos a fazerem Engenharia, uma área árdua”, argumenta o professor de Campina Grande.

De acordo com o presidente do CNPq, Glaucius Oliva, o problema começa na falta de qualidade da formação básica, nos ensinos fundamental e médio: “Se não sabe Física, Matemática, não dá para ser engenheiro”. O analista da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) Rodrigo de Araújo Teixeira mencionou ainda que a evasão nos cursos de Engenharia é alta no Brasil, passando de 50%. Para ele, isso também é reflexo da baixa qualificação do ensino básico em
Matemática e Física.

Outra razão para a falta de engenheiros produzindo inovação tecnológica na indústria, explica o presidente do CNPq, é a alta demanda do mercado por esses profissionais, que acabam indo para cargos de gestão no mercado financeiro ou
até para o serviço público. A rede de ensino e pesquisa no Brasil não consegue competir por conta dos baixos salários que oferece. O valor das bolsas de pesquisa também é muito baixo para atrair os profissionais de Engenharia a
continuar a formação se aperfeiçoando na universidade.

Marcelo Gleiser, professor titular no Dartmouth College, nos Estados Unidos, também falou sobre o problema da falta de engenheiros para inovação tecnológica: “O currículo científico no Brasil é chato. Acho um milagre que o Brasil tenha
tantos cientistas bons. Primeiro, entre 30% e 40% dos professores do ensino fundamental e médio não têm formação universitária. Segundo, a maioria dos que ensinam ciência não sabe ciência. Além de não saber, ensinam de forma
forçada e, portanto, sem paixão. O professor que não tem paixão não vai saber ensinar nem inspirar os alunos a aprender. Na sala de aula, no quadro-negro, memorizando, não é assim que se aprende ciência. Ciência é a narrativa que
criamos sobre o mundo natural. Em um parque você mostra o céu, as ruas, o sol, as árvores, o solo. Toda a ciência está ali. Depois é que se vai para a sala de aula, para se falar dos fundamentos”,

O MEC (2009) defende que o currículo, enquanto instrumentação da cidadania democrática, deve contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a realização de atividades nos três domínios da ação humana: a vida em
sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando à integração de homens e mulheres no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva.

METODOLOGIA

Pág.3/6



Utilizou-se a abordagem qualitativa, pois se busca a compreensão do fenômeno. Foi realizada uma pesquisa exploratório-descritiva já que não existem muitos dados versando sobre o tema. A pesquisa visou descrever e analisar a percepção dos alunos do ensino
médio em uma escola particular no município de Aracaju. O método aplicado é o estudo de caso, porque consiste em um estudo de determinada instituição com a finalidade de obter generalizações. (COSTA & COSTA, 2012; ANDRADE, 2010). A pesquisa utilizou
documentação direta e indireta, fazendo uso de pesquisa bibliográfica, com a intenção de levantar arcabouço teórico necessário sobre o tema e também faz uso de um instrumento de coleta de dados, o questionário, predominando perguntas fechadas contendo
nove questões, aplicado em uma turma de 3º ano do ensino médio, os sujeitos da pesquisa foram com 50 alunos

Decidiu-se avaliar os alunos da escola analisada com o intuito de sondar o nível de conhecimento acerca da inovação e perceber como está sendo tratado este assunto na visão do alunado, já que esses alunos serão mão de obra para um mercado de trabalho
futuro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mais de 90% dos alunos entrevistados tem a consciência de que a “INOVAÇÃO” é algo essencial para o crescimento econômico do país, sinalizando que tal assunto deve estar sendo abordado uma vez ou outra em sala de aula. No entanto, apenas 8% deles
sabiam conceituar seguramente o termo “INOVAÇÃO”.

Apenas 26% desejam prestar vestibular para as áreas exatas, sinalizando que ainda há muito pouco incentivo para as áreas voltadas para as ciências tecnológicas e as engenharias. 8% dos alunos acreditam que os termos "INOVAÇÃO" e "EMPREENDEDORISMO"
são sinônimos. Isto é bom, uma vez que são poucos os que acham que os termos querem dizer a mesma coisa. Todavia, apenas 14% sabem dizer a diferença exata entre os dois termos - (Inovação e Empreendedorismo).

Já 78% não sabem diferenciar Empreendedorismo de Inovação. Sabem que não significam a mesma coisa, mas não sabem dizer qual é a diferença.

De acordo com a reportagem da Agência Brasil (2013), preocupado com a baixa procura por cursos superiores de ciências exatas nas áreas de física, química, matemática e biologia, o Ministério da Educação (MEC) está elaborando um programa para, desde o
ensino médio, incentivar os estudantes a se formarem nessas áreas. O programa, ainda em construção, deve firmar parceria com universidades e prever o pagamento de bolsas, conforme afirmação do ministro da Educação, Aloizio Mercadante.

Para Diniz et al (2009), no Brasil é possível ainda notar um problema comum a outras nações desenvolvidas, como é o caso dos Estados Unidos: há um menor interesse pelas chamadas ciências exatas, que envolvem disciplinas de matemática, química e física,
justamente as bases dos cursos de engenharia mais voltados para a alta tecnologia, o que acarreta diretamente na redução do número de engenheiros formados no Brasil, que traz o menor índice comparado aos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China): a
Rússia forma 190 mil por ano, a Índia 220 mil e a China 650 mil; enquanto o Brasil forma apenas 30 mil engenheiros de todas as especialidades, por ano. Esses números, embora aproximados e condicionados ao conceito da formação profissional, à duração e à
pertinência das especialidades, indicam a defasagem brasileira na formação de engenheiros. Há um acúmulo de deficiências que começa com a educação básica e com os conhecimentos precários nestas disciplinas-base da engenharia. Além disso, as disciplinas
fundamentais para engenharia muitas vezes são abordadas de uma forma pouco estimulante durante o Ensino Médio, criando algumas vezes, uma grande aversão dos alunos a elas. É possível constatar isso observando a clara falta de procura destes cursos, já
que universidades e alunos se interessam menos pelas áreas de exatas hoje: 75% dos alunos dos cursos superiores estão nas ciências humanas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A falta de interesse dos alunos pelas áreas de ciências exatas ocorre devido à falta de estímulo e a práticas de ensino limitadas e arcaicas nessas disciplinas, e essa deficiência tem sido a causa indireta da falta de mão de obra sem a qualificação mínima para o
desempenho das atividades tecnológicas exigidas pelo mercado de trabalho. Esse cenário compromete a economia do país, já que grandes investimentos em tecnologia e inovação não gozam de recursos humanos qualificados. Observou-se que é preciso uma
proposta para educação de qualidade, com professores adequadamente preparados, aulas mais dinâmicas, que despertem o interesse dos alunos pelas disciplinas exatas, objetivando mitigar a aversão que os alunos possuem a essas disciplinas. O investimento em
capacitação e melhor formação dos professores, investimentos em recursos didáticos tecnológicos que, bem utilizados, motivem e despertem o interesse dos estudantes para essas áreas; assim como também, um currículo escolar com práticas interdisciplinares
voltados para a inovação e tecnologia, possibilitando experiências e vivencias próximas às áreas atuais de formação para mercado de trabalho.

É necessário também que o currículo escolar não limite-se somente as áreas exatas no que tange a inovação e tecnologia, mas também às outras disciplinas que são exigidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para que a interdisciplinaridade seja efetiva e
chegue aos outros alunos que tem interesse em outras áreas de conhecimento.

¹ Mestranda em Ciência da Propriedade Intelectual pelo PPGPI/UFS (2013). Especialista em Direito Público pela UNIT (2009). Graduada em Gestão Pública pela Unit (2007). Trabalha como Militar do Exército. rogeriavictoria@hotmail.com.

² Mestranda em Ciência da Propriedade Intelectual pelo PPGPI/UFS (2013). Especialista em LIBRAS pela FSL (2009) e AEE pela UFC (2011). É licenciada em Ciências Naturais pela UNIT (2009). Graduada em Psicologia pela Faculdade Pio Décimo (2006). Professora
efetiva das Prefeituras Municipais de São Cristóvão (2003) e Laranjeiras (2007). Faz parte do NUPIEPED/UFS. Membro da Associação de Intérpretes de Sergipe – AILES. sandra.dea@hotmail.com.br.
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