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Um homem se humilha 

Se castram seu sonho 

Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho... 

E sem o seu trabalho 

O homem não tem honra 

E sem a sua honra 

Se morre, se mata... 

Não dá prá ser feliz 

Não dá prá ser feliz... 

 
[Um homem também chora (guerreiro menino) – 

Gonzaguinha]. 

  



 

Resumo 

 
 

Vinculada à linha de pesquisa ‘Estado, Políticas e História da Educação’, a investigação 

realizada sob a perspectiva do materialismo histórico dialético, teve como objetivo principal 

analisar a presença do debate sobre inovação nas políticas educacionais do Brasil, nos 

períodos da ditadura civil-militar e dos anos 1990 e 2000, relacionando-a com o contexto 

histórico (social, econômico e político) desses dois momentos. A partir de uma hipótese 

levantada pelo autor de que a sociedade parece estar submetida, nos últimos anos, a um 

processo de inculcação de uma ‘cultura da inovação’, via ação midiática e educacional, a 

pesquisa tentou responder à questão central sobre de onde viria exatamente esse discurso e 

como ele teria se tornado um princípio orientador da educação brasileira. Analisando 

principalmente as expectativas dessa discussão para a universidade e a formação de 

professores para a educação básica, a pesquisa partiu do pressuposto de que o ato de inovar é 

uma possibilidade criadora histórica e que, portanto, não pode ser imposta como uma 

obrigação a ser utilizada para, nos moldes empresariais, fazer uma avaliação meritocrática do 

trabalho docente ou submeter a pesquisa acadêmica tão somente aos interesses do sistema 

produtivo e do mercado. Realizou-se uma pesquisa documental com ampla revisão de 

literatura e análise de documentos influentes sobre a educação brasileira nesses dois períodos. 

A análise evidenciou que nas políticas educacionais dos períodos estudados, submetidas aos 

interesses privados do capital e orientadas por organismos internacionais, o debate sobre a 

inovação esteve e está presente, tendo evoluído de uma visão aplicacionista pautada pela 

racionalidade instrumental, típica do período militar, para uma visão de engajamento social 

global pautada por uma perspectiva sistêmica, que se passou a construir com certo consenso a 

partir dos anos 1990. No caso da universidade, foi possível verificar que em ambos os 

períodos analisados, esse tema encontra-se embutido no atrelamento 

universidade/empresa/Estado como forma de alavancar a competitividade capitalista do país. 

Em relação à formação docente, o perfil de professores exigidos pelos militares diferencia-se 

do perfil dos anos 1990, quando a partir de então enfatizou-se a necessidade de professores 

eficazes, inovadores e criativos. As políticas mais recentes mostram que, para além dessa 

exigência, passou-se a demandar também a inovação dos próprios cursos de formação de 

professores dentro de um perfil pré-estabelecido que, entende-se, coaduna com o intento de 

fortalecer um sistema nacional de CT&I. 

 

 

Palavras-chave: Inovação educacional. Políticas educacionais. Universidade. Formação de 

professores. 

  

 



 

Abstract 

 
 

This study, along the research line State, Policies and the History of Education, conducted 

from the perspective of dialectical and historical materialism, set out to analyze the presence 

of the discussion on innovation in educational policies in Brazil during the civil-military 

dictatorship and between 1990 and 2000, by relating it to the historical context (social, 

economic and political) of these two periods. Based on a hypothesis raised by the author that 

society in recent years seems to have been subjected to a process of inculcation of a ‘culture 

of innovation’, via the media and education, the research sought to answer the central 

question about where exactly this discourse would have come from and how it would have 

become a guiding principle for Brazilian education. On analyzing the expectations of this 

debate mainly for the university and the formation of teachers for basic education, the 

research assumed that the act of innovation is a historical creative possibility and cannot 

therefore be imposed as an obligation to be used, as in the business mold, to make a 

meritocratic assessment of teaching or subject academic research solely to the interests of 

production and the market. A documentary research was undertaken which involved an 

extensive literature review and analysis of influential documents on Brazilian education in 

these two periods. The analysis showed that the discussion on innovation was and is present 

in the educational policies of the periods under study, subjected to the private interests of 

capital and guided by international organizations. It evolved from an applicationist view based 

on instrumental rationality, typical of the military regime period, into a view of global social 

involvement based on a systemic perspective which started to be built up with considerable 

consensus from the 1990s onwards. In the case of the university, it was found that in the two 

periods under analysis, this theme was rooted in the university/company/State bonding as a 

means of levering the country’s capitalist competitiveness. As regards teacher formation, the 

teacher profile demanded by the military regime was different from that of the 1990s, when 

the need for efficient, innovative, creative teachers began to be highlighted. The latest policies 

show that in addition to this demand, innovation in teacher formation courses was also 

demanded within a pre-established profile which is understood to correspond to the intention 

to enhance a national CT&I system. 

 

 

Keywords: Educational innovation. Educational policies. University. Teacher’s formation. 

  

 



 

Résumé 

 
 

Liée à la ligne de recherche “État, Politiques et Histoire de l’Éducation”, l’investigation 

réalisée sous la perspective du matérialisme historique dialectique, a eu comme but principal 

analyser la présence du débat sur l’innovation dans les politiques éducationnelles du Brésil, 

dans les périodes de la dictature civile-militaire et des années 1990 et 2000, en la relationnant 

avec le contexte historique (social, économique et politique) de ces deux moments-là. A partir 

d’une hypothèse créée par l’auteur selon laquelle la société paraît être soumise, dans les 

dernières années, à un processus d’inculcation d’une “culture de l’innovation”, via l’action 

éducationnelle et des médias, la recherche a tenté de répondre à la question centrale sur d’où 

viendrait exactement ce discours et comment il serait devenu un principe orientateur de 

l’éducation brésilienne. En analysant surtout les expectatives de ce débat pour l’université et 

la formation d’enseignants pour l’éducation basique, la recherhe est partie de la 

présupposition de que l’acte d’innover est une possibilité créatrice historique et que, donc, elle 

ne peut pas être imposée comme une obligation à être utilisée pour, dans les modèles des 

entreprises, faire une évaluation méritocratique du travail professoral ou soumettre la 

recherche académique seulement aux intérêts du système productif et du marché. On a fait 

une recherche documentaire avec une grande révision de littérature et analyse de documents 

influents sur l’éducation brésilienne pendant ces deux periods-là. L’analyse a rendu évident 

que, dans les politiques éducationnelles dans les périodes étudiées, soumises aux intérêts 

privés du capital et orientées par des organismes internationaux, le débat sur l’innovation a été 

et est présent, ayant évolué d’une vision basée sur l’application appuyée par la rationalité 

instrumentale, typique de la période militaire, pour une vision d’engagement social global 

appuyée par une perspective systémique, que l’on est passé à construire avec un certain 

consensus à partir des années 1990. Dans le cas de l’université, ce fut possible de vérifier que 

dans toutes les deux périodes analysées, ce thème se trouve emboîté dans l’attelage 

université/entreprise/État comme forme d’impulser la compétivité capitaliste dans le pays. Par 

rapport à la formation professorale, le profil des enseignants exigé par les militaires se 

différencie de celui des années 1990, quand à partir de ce moment-là on a emphatisé le besoin 

d’enseignants efficaces, innovateurs et créatifs. Les politiques les plus récentes montrent que, 

pour au-delà de cette exigence, on est passé à demander aussi une innovation des propres 

cours de formation d’enseignants dedans un profil préétabli qui, on comprend, combine avec 

l’intention de fortifier un système national de CT&I. 

 

 

Mots-clé: Innovation éducative. Politiques éducatives. Université. Formation des enseignants. 
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FIGURA 1 – Exemplos do uso do termo ‘inovação’ e seus correlatos na mídia 

impressa brasileira. 
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FIGURA 2 – Painel construído por bolsistas do Pibid e exposto ao público, durante 

evento sobre ensino de biologia realizado na Universidade Federal de Goiás, em 

Novembro de 2012. 
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FIGURA 3 - Proposta sistêmica da Cepal para as relações entre o sistema produtivo 

e o sistema educacional. 
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FIGURA 4 – Mapa sistêmico da inovação de acordo com o Manual de Oslo.  118 
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INTRODUÇÃO 

 

Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas 
experiência, a que me induziram, alternadamente, 
séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, 
desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-
me. Surpreendo-me, porém, um tanto à-parte de todos, 
penetrando conhecimento que os outros ainda 

ignoram. (GUIMARÃES ROSA, 2001). 
 
Mas o limite entre verdadeiro e falso é fluido, social e 
historicamente condicionado, cheio de transições. 
(LUKÁCS, 2010). 

  

  

O termo ‘inovação’ parece ser aquele tipo de palavra que, volta e meia, sob as 

justificativas mais diversas, vem à baila e é bastante utilizado, em contextos vários. Não 

importa o local e o momento: uma ida ao dentista, a um laboratório de análises clínicas, a um 

curso de língua estrangeira, uma simples visita a revistaria próxima de nossas casas, ao 

assistir a um filme
1
, entre outras atividades cotidianas, e lá estão as palavrinhas ‘inovação’, 

‘inovar’, ‘inovadores’, ‘empreendedores’, pululando e, parece que até mesmo nos cobrando 

um envolvimento e um engajamento nessa ‘nova cultura do novo’. Mas, no fundo, trata-se de 

um assunto espinhoso e repleto de nuances, já que o termo ‘inovação’ é polissêmico, ou seja, 

assume diferentes sentidos e significados dependendo de quem, para quê e em que contexto é 

utilizado. 

Na maioria das vezes, essa discussão sobre a inovação proclama a novidade como algo 

necessário e urgente para melhorar o que se encontra já sedimentado e que, por algum motivo, 

precisaria avançar, inovar, mudar. É como se fôssemos o personagem do conto de Borges e 

quisessem nos convencer de que nossos olhos são antigos e não conseguem ver a pintura 

nova
2
. Só falta alguém, com o dedo em riste, nos dizer: ‘Por que não te inovas?!’ 

3
. Nesse 

modismo, até os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) teriam ‘inovado’ no 

julgamento do mensalão
4
 em 2012 e uma funkeira, candidata ao cargo de vereadora em São 

Paulo, nesse mesmo ano, pediu votos de forma ‘inovadora’, segundo a mídia
5
.

                                                             
1 Experiência pessoal do autor. 
2 Conto do escritor argentino Jorge Luís Borges, intitulado Utopia de um homem que está cansado (BORGES, 2012). 
3 Fazemos aqui uma alusão à frase “¿Por qué no te callas?” (Por que não te calas?), proferida de forma autoritária pelo Rei 
Juan Carlos da Espanha ao presidente venezuelano Hugo Chávez, durante a 17ª Conferência Iberoamericana, ocorrida em 
2007 na cidade de Santiago do Chile. 
4 Ver artigo de opinião de Roberto Serra da Silva Maia, intitulado STF inova ao julgar o mensalão (Jornal “O Popular”, 2 de 
Setembro de 2012). 
5 Disponível em: <http://br.noticias.yahoo.com/candidata-a-vereadora-pelo-ptdob--mulher-p%C3%AAra-divulga-foto-com-
pose-inusitada.html>, Acesso em 4 de Set. de 2010. 

 

http://br.noticias.yahoo.com/candidata-a-vereadora-pelo-ptdob--mulher-p%C3%AAra-divulga-foto-com-pose-inusitada.html
http://br.noticias.yahoo.com/candidata-a-vereadora-pelo-ptdob--mulher-p%C3%AAra-divulga-foto-com-pose-inusitada.html
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A argumentação sobre a importância de inovar está hoje presente em todos os espaços 

da vida social, estampado e até, porque não dizer, exultado ao extremo, na internet, slogans e 

capas de revistas de diferentes áreas, não se restringindo, hoje, apenas às publicações 

empresariais e de management. Para fins de ilustração, uma revista de divulgação sobre 

gramática e linguagem, publicada recentemente, apresentou em sua capa a chamada de uma 

matéria sobre neologismos, que agora não são mais conhecidos por esse termo, mas, sim 

como “inovações lexicais”. Vejamos abaixo, outros exemplos de como o termo está presente 

na mídia impressa: 

 

                    

 

FIGURA 1 – Exemplos do uso do termo ‘inovação’ e seus correlatos na mídia 

impressa brasileira. 
Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

Mas, não é apenas na divulgação de assuntos cotidianos que essa ênfase na inovação 

está presente. A importância dada à inovação é tão grande que, recentemente, foi até criada 

pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Lei nº 12.193 de 14 

de Janeiro de 2010, uma data específica para se comemorar o “Dia Nacional da Inovação”: 19 

de Outubro
6
. Anos antes, o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) considerara 2002 

como o “Ano da Inovação”. Cabe salientar ainda que recentemente, já sob o governo da 

presidente Dilma Roussef, o antes Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) passou a 

apresentar a palavra “Inovação” adicionada ao antigo nome, resultando então na sigla MCTI. 

No âmbito da educação básica, é comum encontrarmos principalmente em cursos e 

publicações, que têm como público-alvo a escola e seus profissionais, a argumentação sobre o 

quanto é importante que inovem em suas práticas. Principalmente a partir de meados da 

década de 1990, com a reforma educacional e a produção dos Parâmetros Curriculares 

                                                             
6 Vale lembrar que até a propaganda partidária do Partido dos Trabalhadores (PT), veiculada em 2012, trouxe a inovação 
como mote principal: <http://www.youtube.com/watch?v=mJzQ4Ejyp44&feature=relmfu>, Acesso em 12 de Jun. de 2012, 
14: 45 h. 

  

Maio/2013 

2013 

Abril/2012 Fevereiro/2012 Dezembro/ 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=mJzQ4Ejyp44&feature=relmfu
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Nacionais (PCNs), passou-se a demandar nas diretrizes para formação de professores que, 

estes fossem criativos, inovadores e capazes de resolver problemas. Houve também, a partir 

desse momento, um aumento no número de publicações, voltadas para professores e gestores 

escolares, sobre o porquê e como inovar nas escolas de educação básica.  

Também na educação superior, vem ganhando espaço nos últimos anos um 

movimento de pedagogia universitária que, principalmente sob uma argumentação pós-

moderna, ressalta a importância de os professores e instituições desse nível inovarem em suas 

práticas. Em levantamento parcial que fizemos no Banco de Teses da Capes, verificamos que 

de 2007 a 2012, houve a produção de sete dissertações de mestrado e seis teses de doutorado, 

as quais contemplam de alguma forma a temática da inovação educacional na educação 

superior
7
.  

Vale lembrar também que, principalmente a partir dos anos 1990, os governos vêm, 

via diretrizes e financiamento, induzindo os cursos de licenciatura a se inovarem e a 

implementarem mudanças no âmbito da educação básica. Já podemos, inclusive, perceber a 

influência dessa retórica no dia-a-dia dos estudantes de cursos de formação inicial e 

continuada de professores. Em evento realizado em Novembro de 2012, na área de ensino de 

Biologia, por exemplo, foi exposto um painel construído com cartazes em que os estudantes 

diziam o que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) significaria 

para eles. Pelo que podemos perceber na figura 2, a inovação está entre as representações dos 

estudantes sobre esse programa
8
. 

E, para citar um exemplo de como a inovação também se tornou uma exigência e até, 

porque não dizer, uma espécie de lobby para a captação de recursos no meio acadêmico, desde 

o segundo semestre de 2012 a plataforma Lattes de currículos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foi remodelada para contemplar 

atividades inovadoras dos pesquisadores. Além do antes inexistente menu “Inovação”, a nova 

versão do aplicativo traz a possibilidade de que na seção  “Projetos”, os pesquisadores 

definam se o projeto cadastrado tem potencialidade de inovação em processos, produtos ou 

serviços
9
. Também recentemente, o novo instrumento para a avaliação in loco das Instituições 

de Ensino Superior (IES) feita pelo Ministério da Educação (MEC) e que faz parte do Sistema 

                                                             
7 Na busca, utilizamos as seguintes palavras-chaves: inovação pedagógica, inovação no ensino superior, inovação na 
universidade, inovação universitária e docência inovadora. Os dados obtidos foram cruzados com os da Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações, disponíveis em: <http://bdtd.ibict.br/>, Acesso em 5 de Jan. de 2013. 
8 O painel estava exposto no salão principal em que ocorria o evento, onde foi livremente fotografado por diversos 
participantes, inclusive o autor dessa tese. 
9 Sobre a nova versão do Currículo Lattes, conferir a apresentação do CNPq sobre a versão 2.0 do Currículo Lattes em: 

<http://www.cnpq.br/documents/313759/4d62720f-12ef-4ef2-b94c-e996b472834b>, Acesso em 7 de Maio de 2013, 17: 29 h.  

http://bdtd.ibict.br/
http://www.cnpq.br/documents/313759/4d62720f-12ef-4ef2-b94c-e996b472834b
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Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), passou a contemplar entre os critérios 

avaliativos, a inovação na produção científica dos docentes (BRASIL, 2012a).  

 

 

 

FIGURA 2 – Painel construído por bolsistas do Pibid e exposto ao público, durante 

evento sobre ensino de biologia realizado na Universidade Federal de Goiás, em 

Novembro de 2012. 
Fonte: próprio autor. 

 

Tal exaltação e demanda pelo ato de inovar obrigaria, por si só, a nos perguntarmos o 

porquê de tudo isso; desse movimento que nos parece ser uma tentativa de inculcação de uma 

‘cultura da inovação’. Como nos alerta Mészáros (2004), quer percebamos ou não, tudo está 

impregnado de ideologias em nossa sociedade e elas não são ilusões, mas sim uma forma de 

consciência social sustentada materialmente e que, em nossa cultura liberal-conservadora, 

“[...] funciona de modo a apresentar – ou desvirtuar – suas próprias regras de seletividade, 

preconceito, discriminação e até distorção sistemática como 'normalidade’, ‘objetividade’ e 

‘imparcialidade científica’ [...]” (MÉSZÁROS, 2004, p. 57). E, como afirma Gramsci, as 

ideias não nascem espontaneamente no cérebro das pessoas, mas antes “[...] tiveram um 

centro de formação, de irradiação, de difusão, de persuasão, um grupo de homens ou inclusive 

uma individualidade que as elaborou e apresentou sob a forma política de atualidade” (1968, 

p. 88). Além disso, não podemos esquecer que, segundo nos mostraram Marx e Engels 

(2007), as ideias dominantes são as ideias das classes que dominam os meios de produção e, 
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consequentemente, os meios de produção da própria consciência do momento histórico em 

que dominam. 

Portanto, submetidos e intrigados com esse contexto de bombardeamento ideológico, 

na vida cotidiana e na academia, sobre a importância da inovação, buscamos compreender, 

em uma perspectiva crítica, o que significa esse inovar no contexto de uma sociedade inserida 

na lógica de produção capitalista, bem como quais são as consequências dessa argumentação 

para outros âmbitos dessa sociedade, como no caso da educação. Dessa forma, a inovação 

educacional se tornou o nosso tema de interesse, na tentativa de compreendermos como esse 

tipo de ideologia vem interferindo nas instituições educacionais e nas práticas docentes. 

A se considerar pela literatura existente, essa é uma temática que, há tempos, vem 

sendo objeto de investigação e discussão na pesquisa educacional, como pode ser visto em: 

Huberman (1973), Marques (1977), Covre (1980), Goldberg e Franco (1980), Garcia (1995a), 

entre outros. Em publicação na Anped Sul, por exemplo, Palma (2010) apresentou um estado 

da arte sobre a temática da inovação em educação no Brasil, no qual analisou artigos 

publicados em periódicos conceituados da área educacional, teses, dissertações e também 

trabalhos publicados nas reuniões da Anped e do Endipe, no período compreendido entre 

2003 e 2007. No caso dos periódicos analisados, a autora constata um aumento do interesse 

por esta temática nos anos iniciais (2003-2004), com um leve decréscimo nos anos seguintes. 

Contudo, ao comparar esses dados com os de trabalhos apresentados nos eventos, a autora 

verificou que, apesar de decrescer nas publicações em periódicos, houve maior publicação de 

trabalhos com esse tema, nos eventos da área, representando um total de 16,91% dos textos 

presentes nos dois eventos, no período estudado. Esse aumento de interesse também foi 

verificado pela autora nas dissertações e teses que constam no banco de teses da Capes, no 

mesmo período (PALMA, 2010). 

Entretanto, percebemos que na maioria dessas pesquisas, não há a preocupação 

específica em investigar o lugar e os sentidos ocupados pela inovação nas políticas 

educacionais, sendo que esse aspecto, quando é abordado, é feito de forma apenas superficial 

ou secundária, não sendo, portanto, o foco principal das pesquisas. Percebendo aí uma lacuna, 

delimitamos um pouco mais nosso interesse inicial, tomando como objeto de nossa pesquisa, 

a temática da inovação nessas políticas, pois, enxergamos nesse ponto a possibilidade de 

contribuirmos com a produção de conhecimento sobre a temática. 

Sabemos que as políticas educacionais não se resumem apenas às intenções oficiais 

documentadas em leis, planos, resoluções e decretos dos governos. Como nos lembra Vieira 

(2008), trata-se de um processo mais complexo, de embate entre o Estado e as forças da 
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sociedade civil. Nas palavras da pesquisadora Maria Abádia da Silva, as políticas para a 

educação pública: 

 

[...] são resultantes, em primeiro lugar, das imposições das instituições 

internacionais [...]; em segundo lugar, resultam da capacidade de as entidades, 

associações, organizações e sindicatos avançarem na direção almejada pelas forças 

sociais opositoras; e, em terceiro, das práticas pedagógicas inventadas, confrontadas 

e inovadas no interior da escola pública, em que se conjugam histórias de vida, 

identidades, valores, concepções teóricas, culturas e saberes. (SILVA, MARIA, 

2002, p. 5). 
 

Entendemos assim, também apoiados em Sacristán (2008), que no plano concreto da 

escola e da sala de aula, o currículo prescrito nos documentos oficiais dessas políticas, é 

recebido e retrabalhado pelos professores e outros profissionais da educação que, dada certa 

autonomia, podem simplesmente acatar, adaptar ou resistir às orientações das instâncias 

superiores. Logo, partimos do pressuposto de que o processo educativo tanto pode ser 

alienador como emancipador e que as instituições educacionais não desempenham um papel 

apenas reprodutivista e legitimador das condições sociais, mas, dialeticamente, são também 

espaços de produção de pensamento crítico, contestador e de resistência às ideologias do 

pensamento que se pretende hegemônico, como o neoliberal. Segundo afirma Saviani (2009), 

a educação se relaciona dialeticamente com a sociedade, ou seja, ao mesmo tempo em que é 

elemento determinado, também é determinante. Nesse sentido, entendemos que existe a 

possibilidade de resistência nas práticas educacionais, pois, como lembra Frigotto (2003, p. 

25), a educação “[...] quando apreendida no plano das determinações e relações sociais e, 

portanto, ela mesma constituída e constituinte destas relações, apresenta-se historicamente 

como um campo da disputa hegemônica”. 

Por outro lado, também reconhecemos que essa resistência vem sendo paulatinamente 

minada pela capacidade de regulação, avaliação e controle do Estado. Logo, partimos da 

premissa de que os documentos oficiais representam intencionalidades do Estado que busca, 

por meio dessas propostas, influenciar na atuação das instituições educacionais e dos 

professores e, consequentemente, conformar ideologicamente as novas gerações e a sociedade 

como um todo. Apoiados em Gramsci (1968), entendemos que o Estado é um educador. Além 

disso, é também por meio das políticas concretizadas em documentos oficiais que posições de 

teóricos, internos e externos à área educacional, e dos organismos internacionais como o 

Banco Mundial, a Unesco e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), chegam a todos os níveis e modalidades educacionais. As ideologias desses 

diferentes agentes seriam apenas ideias nas cabeças de seus teóricos – entre os quais 
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economistas e administradores - se não fosse, como nos lembra Mészáros (2004), o papel 

receptivo e ativo do Estado. 

 Os organismos internacionais, como bem assinala Maria Abádia da Silva (2002), têm 

um poder de influência muito grande sobre as políticas dos países, devido à sua capacidade de 

financiar, gerenciar e manipular o consentimento dos governados, sobretudo por meio das 

condicionalidades estabelecidas, e há anos vêm interferindo e induzindo as políticas sociais do 

Brasil. Mas, em se tratando especificamente de inovação, especialmente a educacional, 

acreditamos que a OCDE é bem mais atuante como formuladora de perfis e padrões, pois vem 

discutindo essa temática desde a década de 1960 quando, então, se criou o Centre pour la 

Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement (Ceri). Além disso, como mostram estudos 

específicos (GREK, 2009) essa instituição vem se fortalecendo cada vez mais como um 

indutor de políticas e de europeização, utilizando-se de instrumentos diversos como 

programas avaliativos e ranqueamento de dados estatísticos. 

Portanto, partindo desse entendimento mais amplo sobre a gênese e movimento das 

políticas educacionais do país, nessa investigação, que realizamos no âmbito da linha de 

pesquisa Estado, Políticas e História da Educação, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, a questão central 

que nos orientou foi: qual a origem da temática sobre inovação no campo educacional e como 

ela teria se tornado um argumento orientador da educação brasileira? Esse questionamento 

geral se desdobrou em outras questões mais específicas, a saber: Que significados esse 

debate assumiu e que mudanças vem sofrendo ao longo do tempo? Que papel essas políticas 

projetam para a educação básica e superior? E para a formação e prática dos professores da 

educação básica? 

Logo, o objetivo geral da pesquisa foi analisar a origem das discussões sobre 

inovação nas políticas educacionais brasileiras, nos anos 1960 e 1990-2000, buscando 

entender o(s) significado(s) que essa temática foi assumindo, bem como, as expectativas para 

a educação, em geral, e para a universidade e os professores, em particular. Mais 

especificamente, nossos objetivos foram: a) desvelar as perspectivas de inovação educacional 

presentes, tanto nas políticas oficiais quanto na discussão acadêmica, relacionando-as com 

seus condicionantes históricos; b) compreender e comparar a discussão sobre inovação nas 

políticas educacionais desses dois períodos históricos, buscando entender quais são as 

demandas que esse debate fez e faz para o sistema educacional brasileiro, principalmente para 

a universidade; c) entender qual o perfil de formação e atuação dos docentes da educação 

básica, em relação à inovação educacional, essas políticas demandaram e demandam. Para 
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atingir esses objetivos e tentar responder aos questionamentos acima, percorremos a história 

da educação e das políticas educacionais no país, analisando documentos que tiveram grande 

influência sobre a educação brasileira e dialogando com teóricos que também contribuíram 

com a compreensão da educação nesses dois períodos.  

 Para Marx (2001), a investigação tem de se apoderar da matéria em seus pormenores, 

analisando suas diferentes formas de desenvolvimento e indagando sobre a conexão íntima 

que há entre elas. Nessa direção, o método correto deve considerar o concreto como uma 

totalidade de determinações e relações diversas, permitindo ao pesquisador reproduzi-lo 

como concreto pensado (MARX, 2000, 2008a). Logo, tentando alcançar esse concreto 

pensado, buscamos na história do objeto as origens do problema investigado, em um 

movimento que tentou dar conta de, pelo menos, quatro categorias desse método: totalidade, 

historicidade, contradição e mediação.  

 Entendemos que historicizar é tentar descobrir, como orienta Lukács (2003), o 

condicionamento histórico dos fatos e abandonar o ponto de vista de que eles são dados 

imediatos. Como também nos lembram Marx e Engels: 

 

A produção da vida, tanto da própria, no trabalho, quanto da alheia, na procriação, 

aparece desde já como uma relação dupla – de um lado, como relação natural, de 

outro como relação social [...]. Segue-se daí que um determinado modo de 

produção ou uma determinada fase industrial estão sempre ligados a um 

determinado modo de cooperação ou a uma determinada fase social – modo de 

cooperação que é, ele próprio, uma “força produtiva” -, que a soma das forças 

produtivas acessíveis ao homem condiciona o estado social e que, portanto, a 

“história da humanidade”, deve ser estudada e elaborada sempre em conexão com a 

história da indústria e das trocas. [...] Mostra-se, portanto, desde o princípio, uma 

conexão materialista dos homens entre si, conexão que depende das 

necessidades e do modo de produção e que é tão antiga quanto os próprios 

homens – uma conexão que assume sempre novas formas e que apresenta, 

assim uma “história”, sem que precise existir qualquer absurdo político ou 

religioso que também mantenha os homens unidos (MARX; ENGELS, 2007, p. 34, 

grifos nossos). 

 

 Nessa perspectiva, buscamos analisar a questão da inovação educacional, partindo do 

documental empírico, mas também relacionando esses documentos e as políticas que 

representam/endossam, com o contexto histórico (social, econômico e político) em que foram 

produzidos, já que, como afirma Marx (2009a), as categorias são totalidades históricas e 

transitórias. Destarte, a pesquisa que realizamos se caracteriza mais especificamente como 

uma pesquisa documental, apoiada por contextualização da área e do tema escolhido que foi 

feita por meio de uma extensa pesquisa bibliográfica, em que lemos artigos publicados em 

periódicos, livros, dissertações e teses que julgamos relevantes para a análise e discussão dos 
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documentos das políticas educacionais de cada período histórico. 

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), pode ser considerado como 

documento para análise, qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de 

informação, tais como regulamentos, atas de reuniões, relatórios e, no caso específico da 

educação, livros didáticos, planos de aula, programas de curso etc. Segundo Lüdke e André 

(1986), a análise documental é um instrumento bastante valioso em uma pesquisa qualitativa, 

podendo complementar informações obtidas por outras técnicas, como também possibilitar o 

desvelamento de novos aspectos do tema pesquisado, apontando possibilidades que podem ser 

mais bem exploradas mediante outras metodologias. Ainda para essas autoras, os documentos 

são uma fonte não reativa que permitem a obtenção de dados, quando o acesso ao sujeito é 

impossibilitado ou inviável por algum motivo e, por terem surgido em um determinado 

contexto, podem nos fornecer informações sobre este último.  

Portanto, analisamos os principais documentos das políticas educacionais dos dois 

períodos históricos escolhidos, tais como planos setoriais de educação, diretrizes para 

formação de professores e editais de programas educacionais. Além de planejamentos 

educacionais, analisamos também planos de governo, propostas de candidatos à presidência 

da república, documentos produzidos pelas conferências nacionais de Ciência e Tecnologia 

(C&T, posteriormente CT&I, com a incorporação da inovação). E, aqui, é importante 

esclarecermos que a maior parte dos documentos que analisamos já foi anteriormente 

estudada por outros pesquisadores, que tinham focos e preocupações diferentes. No nosso 

caso, a investigação pretendeu analisar um aspecto ao qual a pesquisa educacional ainda não 

atentou especificamente, que é a presença da discussão sobre inovação nas políticas 

educacionais brasileiras, com especial atenção na universidade e na formação de professores. 

A análise e contextualização desses documentos foram respaldadas pelos 

conhecimentos já produzidos sobre a educação brasileira nesses dois períodos históricos. 

Sobre o período da ditadura civil-militar podemos destacar, não desmerecendo outras obras, 

os textos de Horta (1982), Freitag (1986), Romanelli (2003) e Germano (2005). No mesmo 

sentido, sobre os anos 1990 e as estratégias presentes nas reformas neoliberais que ocorreram 

na América Latina e no Brasil nesse período, podemos citar entre artigos e livros: Frigotto 

(1995), Gentili (1996), Silva e Gentili (1996), Miranda (1997), Gentili e Silva (1999), 

Bianchetti (2001), Silva Jr. (2002), Soares (2002), Neves (2005) e Krawczyk e Vieira (2008). 

Os livros de Vieira e Freitas (2003) e Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) são obras que, 

apesar de trazerem um panorama mais resumido sobre as políticas educacionais de diferentes 

momentos históricos da educação brasileira, também são de grande relevância.  
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No caso específico da inovação educacional, recorremos à coletânea organizada por 

Garcia (1995a) e a autores como Covre (1980), Goldberg (1980a, 1980b), Goldberg e Franco 

(1980), Hernández et al (2000), Cunha et al (2001), Garcia (2001), Carbonell (2002), Cunha 

(2002a, 2002b), entre outros. 

Na discussão pedagógica, autores tais como Canário (1992) e Carbonell (2002) 

consideram ser difícil definir o que seja uma inovação educacional e quem deveriam ser os 

responsáveis pela realização desta nas instituições educacionais. Já autores de orientação 

crítica como, por exemplo, Covre (1980) e Saviani (1995), entendem que mudanças apenas 

em aspectos metodológicos não podem ser considerados inovações. Outros como Werebe 

(1995, 1997) e Carbonell (2002), compreendem que de maneira geral, a inovação é alguma 

forma de mudança, podendo ser algo totalmente novo, original ou apenas a melhoria de algo 

que já existia, podendo ocorrer em qualquer nível ou modalidade educacional, em diferentes 

dimensões (organização, currículo, métodos de ensino, recursos, avaliação, relação 

professor/alunos) e pode partir de diferentes níveis de decisão (governo, secretarias de ensino, 

escola, professores). Em um ponto, autores de diferentes concepções concordam: que a 

análise precisa partir das condições reais em que as inovações serão, para uns, apenas 

aplicadas e, para outros, desenvolvidas. 

Mas, historicamente, por muitas vezes, a educação brasileira foi influenciada, com 

consentimento e participação ativa de intelectuais internos, por orientações economicistas de 

organismos como a United States Agency for International Development (Usaid) e como o 

Banco Mundial. Como nos esclarece a literatura (TAVARES, 1980; NOGUEIRA, 1999; 

SILVA, MARIA, 2002; GERMANO, 2005; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007; 

HADDAD, 2008; CORAGGIO, 2009; TORRES, 2009), tais orientações geralmente 

priorizaram a lógica econômica em detrimento do social, impondo como universais os 

resultados de pesquisas locais feitas por intelectuais contratados para legitimar 

academicamente essas orientações, desconsiderando assim as realidades específicas de cada 

país.  

E, por mais diferentes que esses organismos sejam entre si, alguns aspectos são 

comuns em suas recomendações para os países. Nos documentos publicados e que foram 

utilizados para orientar/induzir as reformas educacionais, principalmente a partir da década de 

1990, é possível notarmos a argumentação de que as mudanças potencializariam a capacidade 

inovadora das instituições, bem como, da própria sociedade. Por isso, para compreender o 

debate sobre inovação educacional, em sua totalidade, recorremos também a textos da área 
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econômica e da administração/gestão, tais como Schumpeter (1952, 1997), Drucker (1964a, 

1964b, 1980, 2002), Friedman (1988), Nelson e Winter (2005) e Freeman e Soete (2008). 

Nessas duas áreas a argumentação em prol da inovação é mais exacerbado, tendo se 

tornado quase que um mandamento vital. Innovate or perish!
10

, é a ordem do dia para 

estimular empresas e outras instituições a buscarem o sucesso e assim disputar uma fatia do 

mercado. E, consequentemente, também estimular (coagir?) os funcionários de uma empresa 

a modificarem sua conduta e garantirem seu emprego em um mercado de trabalho hoje 

bastante instável, devido ao modo de produção capitalista conhecido como acumulação 

flexível
11

. De acordo com a última edição do Manual de Oslo da OCDE, considerado como 

uma ‘bíblia da inovação’ nessas duas áreas, esta é: 

 

[...] 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 [...] (OCDE, 2005, p. 55, grifos nossos). 

 

Nas teorias econômicas, inovar significa produzir processos, produtos e serviços novos 

e/ou melhorados que, lançados ao mercado, possam gerar lucros para as empresas e para os 

inovadores. Na administração, inovar diz respeito principalmente a desenvolver novas 

técnicas gerenciais e de organização da empresa e do trabalho, que permitam reduzir e 

otimizar os gastos, aumentando o rendimento do sistema produtivo. Ao fim, ambas as 

perspectivas contribuem, a seu modo, com aquele que é o grande objetivo da inovação sob o 

capitalismo: continuar a produzir e reproduzir capital, criando novas mercadorias e as 

lançando na esfera da circulação.  

Tal lógica economicista/administrativa sobre a inovação se embasa, geralmente, em 

uma visão sistêmica empresarial e uma racionalidade técnica que, entendendo a sociedade 

como um grande sistema de inputs e outputs, julga ser necessário que toda a sociedade inove e 

que é possível medir, controlar e prever essas atividades inovadoras. Fomentam assim uma 

avaliação meritocrática dos cidadãos e mais especificamente dos trabalhadores, que precisam 

inovar sempre, para destacarem-se e serem recompensados. Ainda em comum, as teorizações 

econômicas e administrativas, principalmente de cunho neoliberal, possuem também uma 

visão sobre a inovação, segundo a qual o ‘velho’ deve obrigatoriamente ser descartado para 

que o ‘novo’ surja, até que se torne também velho e novamente seja descartado, por não ser 

mais eficaz e não conseguir trazer economia de gastos ou lucros ao sistema. 

                                                             
10 Inove ou pereça! 
11 Sobre isso, ver Harvey (2009) e Antunes (2005). 
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Alguns teóricos da economia e da administração acreditam ser possível transferir e 

aplicar essa lógica da inovação empresarial para todos os âmbitos da sociedade, inclusive para 

as instituições educacionais, como forma de alavancar o desenvolvimento e a competitividade 

do país. Em casos mais extremos, autores como Christensen (2011) e Christensen, Horn e 

Johnson (2012), propagam ser possível transpor os conhecimentos sobre inovação nas áreas 

industrial e empresarial para a educação, na tentativa de ensinar como se obter sucesso e 

eficácia nas instituições educacionais e suas salas de aula.  

Mas, em nosso entendimento, esse tipo de visão não pode ser aplicado inteiramente à 

educação, pois, consideramos ser esta uma atividade humana e como tal é histórica e 

complexa, possui uma intencionalidade, envolve saberes e emoções e é desenvolvida em um 

tempo e espaço próprios. Logo, constitui-se em uma possibilidade criadora histórica do 

trabalho humano e, portanto não pode ser, limitada ou compreendida a partir da lógica da 

efemeridade e do lucro, da produção de mercadorias, comuns ao mercado. A especificidade 

do trabalho pedagógico ou do ato educativo, que envolve a relação professor-aluno, em torno 

da produção de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, em nosso ver, não se conforma 

aos sentidos e modos de produção de tecnologias e inovações próprias da produção industrial, 

agrícola e mesmo do setor de serviços. 

Assim sendo, a inovação educacional também pode ser alienada e alienante, quando a 

nosso ver, segue uma lógica economicista que reduz as instituições educacionais a empresas, 

e as pessoas, professores e estudantes, a títeres inovadores que, competindo e excluindo, 

sirvam apenas para concretizar ainda mais a reprodução sociometabólica do capital. Logo, 

partimos do pressuposto de que, para além de ‘educar para inovar’, o importante é educar para 

emancipar, com possibilidades de também inovar, mas sempre a partir de uma perspectiva 

crítica. 

Sobre esse importante papel social da educação, vale lembrar a resposta dada pelo 

sociólogo francês Pierre Bourdieu, ao ser indagado em entrevista, se existia possibilidade de 

um professor, com meios econômicos e técnicos limitados, desafiar as grandes redes 

milionárias de distribuição e interpretação da realidade: 

 

É preciso tentar sempre. [...] O mundo da cultura está repleto de nichos. [...] Então é 

preciso lutar para que o mercado não destrua todos os nichos e para que haja espaços 

para mercados interiores. O sistema escolar continua sendo um dos nichos possíveis, 

apesar da concorrência do privado: ele oferece a dedicação, pessoas que acreditam, 

além de recursos, certamente não muito grandes, mas que permitem que se façam 

coisas (BOURDIEU, 2002, p. 46-47). 
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Entendemos também que para isso, a formação docente, inicial e continuada, precisa 

contribuir para a identificação dos licenciandos com a profissão docente e ir além do mero 

preparo para o domínio de técnicas e estratégias de ensino, ou seja, para além do ‘saber fazer’ 

sem reflexão crítica. Deve superar também a visão empobrecedora do processo educacional e 

da atuação dos professores, que dicotomiza e polariza teoria e prática. Deve contemplar uma 

relação dialética entre esses dois processos, no intuito de que não advenha daí nenhuma 

supervalorização de um aspecto formativo em relação ao outro. Uma formação que, pautada 

por essas orientações, propicie também uma formação integral e ética, formando professores 

que compreendam o inacabamento de seu processo de formação e a importância da 

coletividade e motivação para que, com sua práxis, contribuam com a transformação das 

condições que estão postas pela atual conjuntura do modo de produção capitalista. 

O processo de investigação e construção dessa tese procurou, dentro de nossas 

limitações e possibilidades, seguir os pressupostos que apresentamos acima. E, tendo trilhado 

o caminho da investigação, sucede-se o momento da exposição em que, como aponta Frigotto 

(2000), é preciso elaborar uma síntese orgânica e concisa, que demonstre em que o 

conhecimento produzido contribui e supera os conhecimentos anteriores, indicando assim 

ações concretas para a transformação da realidade estudada (práxis). Portanto, para organizar 

e orientar a leitura da síntese de nossa investigação apresentamos, a seguir, a estrutura da tese 

que, além das considerações finais, é constituída por quatro capítulos. 

Dado que as argumentações sobre a inovação educacional, principalmente no caso da 

lógica economicista dos organismos internacionais, não se respaldam apenas em teóricos da 

área educacional, iniciamos o capítulo 1 apresentando a compreensão do que esse termo 

significa nas teorizações da economia e da administração. Daí, passamos às discussões 

pedagógico-acadêmicas sobre a temática, apresentando um pequeno histórico do debate ao 

longo do período compreendido entre a ditadura civil-militar e os anos 2000. Ainda nesse 

capítulo, na tentativa de subsidiar a discussão sobre inovação educacional, esboçamos, na 

sequência, um entendimento da inovação como possibilidade criadora do ser humano, a partir 

das categorias marxianas de trabalho e práxis. 

Por meio de um percurso histórico e crítico que contemplou os períodos da ditadura 

civil militar e os anos 1990-2000, buscamos analisar, no capítulo 2, como a argumentação 

sobre a inovação evoluiu ao longo do tempo nas políticas educacionais brasileiras, ao ponto 

de ter se tornado, principalmente a partir dos anos 1990, um forte argumento orientador 

dessas políticas, contribuindo assim para o que nos parece ser a imposição de um consenso, 

uma conformação social, sobre certa ‘cultura da inovação’.  



33 

 

E, como partimos do pressuposto de que a formação de professores para atuar na 

educação básica, deve ser realizada em nível superior, em cursos de licenciatura e pedagogia 

oferecidos, sobretudo, por uma universidade, no capítulo 3, nos voltamos para a educação 

superior, analisando principalmente documentos produzidos a partir dos anos 1990, buscando 

entender que papel é demandado por essas políticas para a universidade brasileira. Valemo-

nos, principalmente, da análise dos documentos produzidos pelas conferências nacionais de 

CT&I já que, na regulamentação dada pela LDB (Lei nº 9.394/1996), todas as instituições de 

ensino superior passaram a constituir um sistema nacional de ciência e tecnologia.  

No capítulo 4, afunilamos a discussão para compreendermos a relação entre o debate 

sobre inovação e as políticas de formação de professores para a educação básica. Nesse ponto, 

nos referimos ao contexto de mudanças e reformas apresentado no segundo capítulo, e 

analisamos documentos das políticas para os docentes, principalmente a partir dos anos 1990, 

buscando entender que perfis de professor e de prática docente, tais documentos demandam e 

induzem.



 

CAPÍTULO I 

  

INOVAÇÃO EDUCACIONAL: ENTRE O CAPITAL E A PEDAGOGIA 

 

Mr. Black: Os pobres não jogam nada fora. 
Mr. White: Acho que é verdade... 

Mr. Black: qualquer um pode fazer um bom bife. Mas, 
se você não pode comprar uma bisteca e ainda assim 
quer comer uma coisa boa, o que você faz? 
Mr. White: Eu… inovo….? 
Mr. Black: Inova!! É isso aí! E quem é que precisa 
inovar? 
Mr. White: Os pobres? 
Mr. Black: isso mesmo! Os pobres.12 

 

 

O termo ‘inovação’ é usado como uma espécie de mantra nas teorias econômicas e 

administrativas de cunho capitalista neoliberal. É proposto como algo que deve ser sempre 

buscado para garantir a competitividade e o desenvolvimento das instituições e dos países em 

uma sociedade de capital mundializado. Essas duas áreas, através de diversas reformas e 

intervenções, se veem imersas direta ou indiretamente com a histórica disputa política pelos 

princípios e diretrizes da educação brasileira. Como afirma Garcia (2001), o sistema 

educativo é quase sempre presa fácil de propostas advindas de outras áreas.  

Portanto, neste capítulo, buscamos compreender o que significa inovar no âmbito 

dessas duas áreas e também nas discussões pedagógicas, de forma a avaliar se é possível 

transpor para a educação, a perspectiva de inovação empresarial, como defendem alguns 

economistas e administradores. 

 

 

1. Inovação para economistas e administradores: a busca do lucro como tarefa de 

Sísifo
13

 no capitalismo neoliberal 

 

Hoje muito utilizados em diferentes contextos e de forma fácil no senso comum, 

termos como ‘inovações’, ‘inovadores’, ‘empreendedores’, entre outros, tiveram seu uso, na 

maior parte das vezes, vinculado principalmente aos âmbitos econômico e empresarial, onde

                                                             
12 Diálogo entre os dois protagonistas do filme The Sunset limited (2011). 
13 Na mitologia grega, Sísifo era o rei da Tessália. Muito esperto teria ele, com seus subterfúgios, enganado os deuses para 
escapar da morte. Enfurecidos, as divindades o castigaram com uma tarefa eterna que consistia em empurrar uma rocha até o 
ponto mais alto de uma montanha. Porém, quando atingia o topo, a rocha caía e Sísifo reiniciava toda a operação, 
eternamente. Esse mito é usado geralmente para ilustrar o trabalho inútil e sem esperança. O pensador Albert Camus, que 
compara o trabalho dos operários com esse mito, considera Sísifo o “herói do absurdo”, cujo desprezo pelos deuses e amor 

pela vida o teriam feito receber um castigo indizível: o de se empenhar em não terminar coisa alguma (2009, p.138). 
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inovar tornou-se há tempos, uma grande obrigação. Mas, extrapolado desse meio, o termo 

‘inovar’ vem sendo empregado em outras áreas, por profissionais que acreditam que a 

inovação, seguindo preceitos empresariais, ocorre e deve ser gerenciada em outros âmbitos da 

vida social - como na educação, por exemplo - para contribuir para o desenvolvimento 

econômico das nações. Tal fato nos obriga, portanto, a buscar o significado do termo 

‘inovação’ nas teorias econômicas e de administração/gestão, antes de analisar o uso desse 

termo na área educacional. 

Para o sociólogo italiano De Masi (2005), que se dedica a estudar a relação entre 

trabalho, ócio e o processo criativo, inovação não é o mesmo que criatividade, apesar de 

ambas contribuírem para o progresso do conhecimento. Para esse autor, a criatividade se 

caracterizaria por saltos qualitativos rápidos, acidentais, em que se produz algo (produto, 

processo) novo, que ainda não existe.  Já a inovação se daria por processos lentos de 

transformação quantitativa e ajustamentos progressivos, através dos quais se modifica, renova 

e aperfeiçoa algo já existente.  

O austríaco Joseph Alois Schumpeter (1997) é tido como o primeiro economista a 

considerar as inovações como importantes para as análises de crescimento econômico. Para 

ele, a inovação é entendida como geração de produtos novos que intercala as fases de boom e 

de depressão nos ciclos da economia capitalista (SCHUMPETER, 1997, p. 202). Lembrando 

que antes dele, Marx já havia destacado a natureza evolutiva do capitalismo
14

, Schumpeter 

intitulou de “destruição criadora” o processo que segundo ele explicaria esse fato: 

 

[…] La apertura de nuevos mercados, extranjeros o nacionales, y el desarrollo de la 

organización de la producción, desde el taller de artesanía y la manufactura hasta los 

concerns tales como los del acero de los Estados Unidos (U.S. Steel), ilustran el 

mismo proceso de mutación industrial – si se me permite usar esta expresión 

biológica – que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, 

destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos 

nuevos. Este proceso de destrucción creadora constituye el dato de hecho esencial 

del capitalismo. En ella consiste en definitiva el capitalismo, y toda empresa 

capitalista tiene que amoldarse a ella para vivir. (SCHUMPETER, 1952, p. 122, 

itálicos do autor). 

 

Criticando o que ele chama de “teoria estática” da economia, a qual considera o 

funcionamento da vida econômica como um fluxo circular e constante – segundo ele, 

parecido com a circulação do sangue – Schumpeter defende que a economia experimenta 

                                                             
14 Tanto nos Grundrisses (MARX, 2005) quanto em O Capital (MARX, 2001), Marx já havia discutido sobre as implicações 
das novidades tecnológicas, principalmente a maquinaria, no trabalho e na produção de mais-valia pela indústria capitalista. 
Mas, como analisava também as consequências sociais dessas novidades tecnológicas, a perspectiva de Marx era diferente da 
economia política de sua época que, apoiada em uma ciência positivista, buscava naturalizar os fenômenos sociológicos. 

Marx discordava e criticava tal perspectiva. 
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também mudanças descontínuas, capazes de alterar seu próprio curso tradicional. Para ele a 

análise estática é incapaz de prever tanto as consequências, como também, a própria 

fecundidade dessas mudanças (SCHUMPETER, 1997). 

Assim, para esse economista, as mudanças e as novas combinações desempenham um 

importante papel no desenvolvimento e no crescimento econômico das empresas. Para ele, 

são cinco os tipos de inovações – chamadas de “novas combinações” – que definem o 

desenvolvimento: a) Introdução de um novo bem; b) Introdução de um novo método de 

produção; c) Abertura de um novo mercado, d) Conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias-primas ou de bens semimanufaturados, e) Estabelecimento de uma nova organização 

de qualquer indústria (SCHUMPETER, 1997, p. 76). 

Uma das características dessas inovações em uma economia concorrencial capitalista, 

segundo Schumpeter é que as novas combinações retiram das antigas, os meios de produção 

que lhe são necessários e depois eliminam as antigas formas, pela concorrência. O que, alerta 

o autor, acarreta em grandes consequências não só econômicas, mas também sociais 

(SCHUMPETER, 1997). Aliás, é interessante notar que para ele, as inovações econômicas 

não surgiriam a partir de uma demanda dos consumidores mas, sim por imposição dos 

produtores, cabendo aos primeiros apenas serem ensinados a querer as coisas novas. E é 

justamente essa capacidade de convencer as pessoas da necessidade do algo novo ou diferente 

que, para Schumpeter, distingue um verdadeiro líder. Tais líderes não seriam quaisquer 

pessoas mas, apenas aquelas detentoras de certas qualidades e que, atuando como pioneiros, 

eliminariam obstáculos e abririam caminhos a outros que podem imitá-los (SCHUMPETER, 

1997, p. 214-215). 

Contudo, segundo Freeman e Soete (2008), até a década de 1950 os economistas 

excluíam as mudanças tecnológicas e sociais de suas análises do crescimento econômico. 

Esses autores consideram que isso não se deve somente ao fato de os economistas terem, à 

época, outras preocupações ou serem ignorantes em relação à tecnologia, como afirmam 

alguns historiadores da economia. Além desses motivos, a principal explicação para essa 

negligência, segundo esses dois economistas, foi o fato de grande parte da teoria econômica 

estar, à época, voltada para análises de curto prazo das flutuações na oferta e demanda de bens 

e serviços, que consideravam as inovações e invenções como variáveis exógenas à teoria 

econômica, excluindo, portanto, as mudanças tecnológicas e sociais. Outro fato que também 

teria contribuído para essa mudança no reconhecimento das inovações e do fluxo de 

conhecimento para a economia foi uma revisão sobre as teorias do desenvolvimento 

econômico feita em 1991, pelo Banco Mundial (BM) quando então se passou a considerar o 
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crescimento econômico como consequência, principalmente, dos chamados investimentos 

intangíveis. Desde então, o processo de investimento passou a ser definido “[...] tanto em 

termos da distribuição e produção de conhecimento como pela produção e uso dos bens de 

capital, os quais incorporam os avanços da ciência e da tecnologia [...]” (FREEMAN; 

SOETE, 2008, p. 22). 

Voltando à teorização de Schumpeter há um aspecto de seu pensamento sobre a 

inovação, que é importante para a nossa discussão. Trata-se especificamente da distinção feita 

por ele entre ‘invenção’ e ‘inovação’. Mesmo tendo boa parte de suas ideias sobre 

crescimento e ciclos econômicos, discutida e revista por pensadores contemporâneos. 

Diferentes autores como Nelson e Winter (2005), Sbragia (2006) e Freeman e Soete (2008) 

concordam em que uma das principais contribuições do economista austríaco foi ter feito, 

para fins de interesse econômico, essa distinção. O mestre austríaco distinguiu os dois termos 

quando discorreu sobre a liderança econômica e o papel dos empresários nesse processo: 

 

A liderança econômica em particular deve pois ser distinguida da “invenção”. 

Enquanto não forem levadas à prática, as invenções são economicamente 

irrelevantes. [...] Além disso, as inovações, cuja realização é a função dos 

empresários, não precisam necessariamente ser invenções. Não é aconselhável, 
portanto, e pode ser completamente enganador, enfatizar o elemento invenção como 

fazem tantos autores. (SCHUMPETER, 1997, p. 95). 

 

 Portanto, para o economista austríaco, enquanto não colocada em prática no mercado, 

uma invenção não poderia ser considerada como uma inovação econômica. Tal distinção nos 

permite vislumbrar o que, realmente, significa inovar na perspectiva dos economistas: gerar 

mais capital no mercado, gerar lucro. Para a teoria econômica, desde e pós-Schumpeter, só 

ocorre inovação quando há acoplamento das novas ideias com o mercado, como podemos 

depreender dos escritos de outros teóricos da economia capitalista: 

 

Uma invenção é uma idéia, um esboço ou um modelo para um novo ou melhorado 

artefato, produto, processo ou sistema. As invenções podem ser com frequência 

(embora nem sempre) patenteadas, mas elas não levam necessariamente a inovações 

técnicas.  Na verdade a maioria delas não leva. Uma inovação no sentido 

econômico somente é completada quando há uma primeira transação comercial 

envolvendo o novo produto, sistema de processo ou artefato, apesar de a 

palavra ser também usada freqüentemente para descrever todo o processo. 
(FREEMAN; SOETE, 2008, p. 26, grifos nossos). 
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É o caso também de Nelson e Winter (2005)
15

 que, auto-intitulados 

“neoschumpeterianos”, reconhecem a importância do pensamento do mestre austríaco, mas 

discordam dele em alguns pontos. Um deles seria em relação ao papel desempenhado pelo 

que chamam de “rotinas” na produção e propagação das inovações. Para eles, as rotinas 

seriam o equivalente aos genes na evolução biológica e as empresas seriam sempre motivadas 

pelo lucro, cabendo ao mercado o papel de seletor natural das mais fortes e lucrativas 

(NELSON; WINTER, 2005). 

Assim, nessa perspectiva “evolucionária” dos autores, as empresas seriam sempre 

motivadas pelo lucro e caberia ao mercado o papel de “seletor natural” das mais fortes, das 

mais lucrativas: 

 

As firmas de nossa teoria evolucionária serão tratadas como motivadas pelo lucro e 

comprometidas com a busca de maneiras de aprimorar seus lucros, mas não se supõe 

que suas ações sejam maximizadoras de lucros em um conjunto de escolhas bem 

definidas e dadas. Nossa teoria enfatiza a tendência das firmas mais lucrativas de 

expulsar as menos lucrativas; [...] Essas capacidades e regras se modificam ao longo 

do tempo, como resultado de esforços deliberados para a superação de problemas e 

de eventos aleatórios. Ao longo do tempo, o análogo econômico da seleção natural 
opera à medida que o mercado determina quais firmas são lucrativas e quais não o 

são, tendendo a separar as segundas. (NELSON; WINTER, 2005, p. 19). 
 

Como podemos perceber tal teoria econômica evolucionária é resultado de uma 

apropriação híbrida das explicações lamarckiana e darwiniana da evolução biológica. Usando 

um neologismo - ou inovação lexical, para ficarmos mais in com a moda em voga - 

poderíamos dizer que se trata de um ‘darwin-lamarckismo’ econômico. Vale lembrar ainda 

que esse cenário de competitividade apresentado por Nelson e Winter nem é tão original 

assim – exceto pelo uso aberto dos termos biológicos – se considerarmos que essa situação já 

era apontada e criticada por Marx quando abordou, no livro 1 do Capital, a tendência histórica 

do modo de produção capitalista e, também anteriormente, em seus “Manuscritos econômico-

filosóficos”: 

 

Desintegrada a velha sociedade, de alto a baixo, por esse processo de transformação, 

convertidos os trabalhadores em proletários e suas condições de trabalho em capital, 

posto o modo capitalista de produção a andar com seus próprios pés, passa a 

                                                             
15 Autores da chamada “Teoria evolucionária da mudança econômica” que se inspira totalmente na ideia de evolução 
biológica. Segundo os autores, essa apropriação de conceitos biológicos seria um “direito perpétuo” que os economistas 
teriam, já que Malthus, um economista, teve suas ideias tomadas de empréstimo por Darwin. A obra de Malthus intitulada 
“Ensaio sobre a população” realmente inspirou, em alguns aspectos, a elaboração teórica de Darwin, mas é necessário 
ressaltar que este não concordava com os usos políticos dessas ideias, feito por aquele e seus seguidores. Ao considerar que 
doenças, catástrofes e miséria eram freios “positivos” necessários ao crescimento populacional, a teorização malthusiana 
endossava diretamente a ideia de competição natural entre os homens e, indiretamente, a ideologia do livre-comércio. Mais 

detalhes sobre isso, ver: Malthus (1996) e Desmond e Moore (2001). 
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desdobrar-se outra etapa em que prosseguem, sob nova forma, a socialização do 

trabalho, a conversão do solo e de outros meios de produção em meios de produção 

coletivamente empregados, em comum, e, consequentemente, a expropriação dos 

proprietários particulares. O que tem de ser expropriado agora não é mais aquele 

trabalhador independente, e sim o capitalista que explora muitos 

trabalhadores. Essa expropriação se opera pela ação das leis imanentes à própria 

produção capitalista, pela centralização dos capitais. Cada capitalista elimina 

muitos outros capitalistas. (MARX, 2001, p. 876, grifos nossos). 

 
O pequeno capitalista tem, portanto, a escolha: 1) ou consumir totalmente (aufessen) 

o seu capital, posto que ele não pode mais viver dos juros; portanto, deixar de ser 

capitalista; ou 2) montar ele próprio um negócio, vender mais barato sua mercadoria 

e comprar mais caro do que o capitalista mais rico e pagar um salário elevado; 

portanto, arruinar-se, dado que o preço de mercado, mediante a pressuposta elevada 

concorrência, já está baixo demais. Se, ao contrário, o grande capitalista quer 

derrubar o pequeno, tem perante este último todas as vantagens que o capitalista, 

como capitalista, tem perante o trabalhador. (MARX, 2008b, p.50, itálico da edição). 

 

Vale lembrar, que passadas décadas, a concepção schumpeteriana de inovação como 

algo acoplado ao mercado ainda é forte e tem grande impacto, estando presente em materiais 

didáticos publicados por instituições representativas do empresariado brasileiro, para se 

ensinar o público leigo a inovar e tornar-se mais empreendedor. É o que nos mostra o 

exemplo abaixo, retirado de material de um curso a distância sobre criatividade e inovação, 

oferecido pela Rede de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai): 

 

Como você pode perceber, a diferença entre invenção e inovação vem justamente 

desse fato: se a ideia implementada resulta em um negócio que dará retorno ao seu 

idealizador, ela é uma inovação. Caso mesmo após implementada não der retorno 

como negócio, ela será uma invenção. Ficou mais fácil entender agora? Com essa 

diferença em mente, você verá por que o Iridium pode ser uma invenção muito boa, 

mas não pode ser considerado uma inovação. (ARRUDA, 2010, p. 20). 

 

Como nos lembra Marx, a primeira condição para a acumulação que caracteriza esse 

modo de produção - e reprodução social - é a capacidade do capitalista de vender suas 

mercadorias e converter parte do dinheiro adquirido em mais capital. Assim, segundo o 

pensador alemão, dá-se continuidade ao que ele denomina de “circulação do capital” (MARX, 

2001, p. 657). Eis aí, portanto, o real motivo que no fim e para todos os efeitos, está por trás 

da argumentação sobre a inovação, na perspectiva de uma economia capitalista: o processo de 

acumulação, expansão e reprodução do capital. Inovar significa continuar a produzir e 

reproduzir capital, criando novas mercadorias e as lançando na esfera da circulação. Como os 

próprios autores da teoria evolucionária ressaltam: 

 

Em um sistema evolucionário schumpeteriano estilizado, existem a cenoura e o 
chicote para motivar as firmas a introduzirem melhores métodos de produção ou 

produtos. “Melhores” aqui tem o significado inequívoco de menores custos de 
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produção, ou de um novo produto que os consumidores queiram comprar a um preço 

acima do custo. Em qualquer caso, o critério se converte em lucro monetário 

mais alto. A inovação bem-sucedida leva tanto a um lucro mais alto para o 

inovador como lucrativas oportunidades de investimento. Portanto, as firmas 

lucrativas crescem. Ao fazê-lo, desviam mercados das não-inovadoras e reduzem 

sua lucratividade, o que por sua vez, as força a se contraírem. Tanto os lucros 

visíveis das empresas inovadoras como as perdas experimentadas pelas que ficaram 

defasadas estimulam essas últimas a tentar imitar as primeiras. (NELSON; 

WINTER, 2005, p. 386, grifos nossos). 
 

Em obra cuja análise sobre a inovação é mais ampla, Freeman e Soete (2008) também 

chamam a atenção para essa necessidade que a acumulação capitalista tem das inovações: 

 

Por sua vez, as teorias do crescimento têm tradicionalmente constatado o papel 
crucial desempenhado pela acumulação de conhecimentos no processo de 

crescimento econômico. Sem mudança tecnológica, a acumulação do capital não 

se sustenta – sua produtividade marginal torna-se declinante – e a taxa de 

crescimento per capita da economia tenderá inexoravelmente a zero. As 

invenções de novas máquinas e de produtos intermediários proporcionam 

oportunidades para novos investimentos. (FREEMAN; SOETE, 2008, p. 541, grifos 

nossos). 

 

Segundo esses autores, ao produzir mais novidades tecnológicas, acelera-se a 

aquisição de mais equipamentos, aumentando os investimentos materiais. E esse processo é 

ainda mais acentuado pela liberalização macroeconômica, ou seja, a abertura de capitais e a 

internacionalização dos mercados financeiros e dos investimentos, os quais, por sua vez, 

resultam em maior ganho de produtividade e mais produtos novos (FREEMAN; SOETE, 

2008, p. 559). 

Mas, para isso, as mercadorias não podem ser feitas para durar muito tempo e, 

portanto, a lógica do mercado e da inovação que o alimenta, é a da efemeridade. Assim, o 

trabalho dos chamados ‘empreendedores’ torna-se uma versão moderna do castigo de Sísifo: 

criar para destruir, para novamente criar, para destruir, ad infinitum. Como os próprios autores 

da teoria evolucionária ressaltam, nesse tipo de sistema schumpeteriano as empresas são 

motivadas a inovar sempre, à base de “cenoura e chicote”, e o critério principal para novos e 

melhores produtos é, ao final, o lucro monetário mais alto (NELSON; WINTER, 2005, p. 

386). 

Logo, não é de se espantar que a inovação tenha se tornado um lugar comum na 

retórica da gestão empresarial, propagada ao extremo por profissionais gestores e pela mídia, 

como a galinha dos ovos de ouro; algo urgente e necessário, caso as empresas queiram 

sobreviver no mercado capitalista. Uma argumentação que facilmente leva à competição entre 

os próprios trabalhadores, utilizando a meritocracia como estímulo a uma maior 
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produtividade. Assim, todos são estimulados/pressionados a contribuir com a inovação e 

competitividade da empresa empregadora, nem que seja, parafraseando Nelson e Winter 

(2005), com mais chicote e menos cenoura. A esse foco, fazem coro as publicações sobre o 

management: 

 

As empresas bem estabelecidas só serão bem sucedidas nos próximos anos, e 

inclusive só conseguirão sobreviver, se instituírem a inovação como um negócio 
importante e à parte, comprometendo-se a busca-la sistematicamente e abandonar 

sistematicamente o passado, e materializando a atitude empreendedora, a disposição 

financeira e a organização administrativa que ela requer. [...] Em tempos turbulentos 

os metabolismos econômicos certamente se aceleram. Porém, a grande companhia 

que se organizar com vistas à inovação terá uma vantagem: os recursos humanos e 

de capital para inovar dentro das atuais condições tecnológicas e de mercado. 

(DRUCKER, 1980, p. 51). 

 

A empresa já em funcionamento que em época que exija inovação não se mostre 

capaz de consegui-la está fadada ao declínio e à morte. E a administração que, em 

um período desses, não saiba dirigir suas inovações será incompetente e não se 
estará mostrando à altura do papel que lhe cabe. Gerir as inovações cada vez mais se 

apresentará à administração e como teste para sua competência. (DRUCKER, 2002, 

p. 630). 

 

A inovação é hoje uma condição-chave da competitividade e do emprego. Ser 

competitivo e produtivo no mundo global passa pela interacção de múltiplos factores 

que interferem no mundo das empresas e em todos os âmbitos da organização social. 

A mobilização de todos os agentes é fundamental para a concretização das acções 

prioritárias que devem ser incrementadas num contexto de mudança rápida em 

virtude da globalização cultural e comunicacional, da integração europeia, do 

alargamento e da reorganização dos mercados em função da economia do 
conhecimento. (CATARINO; FARO; VARGAS, 2007, p. 26). 

 

 Nesse ponto, poderíamos parar e nos perguntarmos se essa perspectiva economicista 

sobre a inovação seria adequada para outras esferas e instituições sociais, como a educação, 

por exemplo. Para economistas como Nelson e Winter (2005) e Christensen (2011) sim, pois 

segundo eles, uma inovação, demonstrando ser vantajosa, pode e deve ser estimulada em 

qualquer instituição (não apenas em empresas), sem que se busque, ao contrário da área 

econômica, lucros monetários, mas tão somente melhorias e mais prestígio social.  

Aparentemente inofensivo esse tipo de raciocínio é perigoso, por dois motivos 

principais. Primeiro, porque a educação é geralmente vista por governos, organismos 

internacionais – como Banco Mundial (BM) e Organização Mundial do Comércio (OMC) - e 

pelos empresários, como mais um ramo mercadológico do setor de serviços a ser explorado, 

inclusive em nível transnacional
16

. Como nos mostram Freeman e Soete (2008), a capacidade 

de codificação - transformação de conhecimentos em informações que podem ser 

armazenadas, verificadas, reproduzidas e transmitidas - das novas tecnologias da informação e 

                                                             
16 Sobre esse tema, conferir Silva, Gonzalez e Brugier (2008). 
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da comunicação, permite hoje explorar a comercialização do que chamam de “atividades de 

serviço”. Estas seriam, segundo esses autores, todas aquelas atividades cuja produção e 

consumo são quase simultâneos e se caracterizam também pela imaterialidade e 

intangibilidade de sua natureza, tais como “[...] um corte de cabelos; de uma diversão, como a 

apresentação de uma ópera; da educação fornecida pelo ensino; da saúde restituída pela 

visita de um médico; ou de serviços públicos como os da previdência social. [...]” 

(FREEMAN; SOETE, 2008, p. 686, grifos nossos). Ou seja, chegou realmente o tempo em 

que, como previra Marx (2009a, p. 48), tudo virou mercadoria: “[...] virtude, amor, opinião, 

ciência, consciência etc. – trata-se do tempo em que tudo, finalmente, passa pelo comércio”. 

Assim, já não há muitas exceções que escapem à exploração mercadológica e acumulação do 

capital
17

. 

Em segundo lugar porque nas mãos de teóricos e políticos neoliberais, essa visão dos 

economistas sobre a inovação nas áreas que chamam de “extramercado” (NELSON; 

WINTER, 2005), são usadas para justificar reformas políticas e administrativas, de regulação 

social, com comparações absurdas entre a qualidade de instituições públicas e privadas e 

também políticas trabalhistas meritocráticas, que induzem à competição entre os trabalhadores 

e consequentemente à alienação e reificação. Pois, como os próprios economistas alertam, 

essas inovações exigem ajustes sociais, requerendo mudanças não apenas na esfera da 

produção, mas também nas atitudes das pessoas e das instituições sociais como um todo 

(FREEMAN; SOETE, 2008, p. 565). E são tais ajustes que pensadores neoliberais de 

diferentes formações propalam, desde a retomada de suas forças ao fim da década de 1970, 

desempenhando um forte papel na construção desse debate sobre a inovação que, como vimos 

acima, serve como um dos pilares da acumulação capitalista.  

Entre os profissionais que pregam veementemente essa argumentação sobre a 

importância de se inovar, estão os administradores e gestores. Mészáros (2004) já havia 

apontado o trabalho de Frederick Winslow Taylor, sobre a administração científica, como 

uma das formas ideológicas de busca do controle social por meio do consenso. Mas, outro 

autor, cujas ideias sobre a administração e inovação, também precisam ser bem analisadas é 

Peter Drucker - cultuado como grande guru do management e considerado o pai da 

Administração moderna – já que as mesmas extrapolam a área da administração de empresas, 

propondo receitas de controle consensual da sociedade. 

                                                             
17 Daí, pensamos nós, estaria um dos motivos para o grande interesse na internacionalização do ensino superior, 

desencadeado principalmente pelo Processo de Bolonha na Europa. 
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Para darmos um exemplo inicial, Drucker já defendia, em idos dos anos 1940, que os 

sindicatos trabalhistas nos EUA e no mundo, fossem reestruturados, reduzindo seu poder e, 

consequentemente, diminuindo a resistência dos trabalhadores ao aumento da produção e às 

novas condições de trabalho na indústria
18

 (DRUCKER, 1964a). E foi ele também quem 

cunhou, em 1969, o termo ‘privatização’ - segundo o autor, uma ‘(re)privatização’ - quando 

então defendia a transferência (volta) de atividades e serviços do setor público para entidades 

não governamentais, como uma das inovações necessárias à sociedade (DRUCKER, 1976).   

Formado em Economia e Filosofia, Drucker escreveu sobre a administração desde os 

anos de 1930 e seus livros foram traduzidos em diferentes línguas e adotados como referência 

obrigatória em cursos de Administração e MBA’s (Management Business Administration) 

mundo afora. Em boa parte de sua vida, antes de falecer em 2005, se dedicou também a viajar 

pelo mundo ministrando palestras, através de convênios entre diferentes instituições e a sua 

Peter Drucker Foundation, inaugurada em 1990 e hoje renomeada para Leader to Leader 

Institute
19

. Suas ideias sobre inovação, como veremos, extrapolam a área da administração de 

empresas, propondo receitas de controle e funcionamento eficaz da sociedade. 

Ao analisarmos mais atentamente seus escritos, podemos dizer que o coup de génie de 

Drucker foi criar uma argumentação, utilizada como o leitmotiv de todas suas obras, que 

reafirma a importância e a necessidade social de profissionais como ele, administradores, para 

colocar ordem na sociedade que estaria sempre em transformação. A receita é simples: 

fornecendo dados e exemplos variados sobre crises econômicas e políticas, avanços 

científico-tecnológicos, entre outros, Drucker aponta transformações na sociedade, 

surgimento de ‘novas realidades’ e clama pela necessidade de se repensar as instituições 

sociais, sejam privadas ou públicas, sob o risco de um caos. Daí, segundo ele, a importância 

de uma classe especial de profissionais, os administradores, capazes de gerenciar e organizar 

essa sociedade que, dependendo do modismo da época e dos apelos de marketing, recebe 

diferentes rótulos: “industrial livre” (DRUCKER, 1964a), “sociedade de organizações” 

(DRUCKER, 1976), “pós-empresarial” (DRUCKER, 1989), “pós-capitalista” (DRUCKER, 

1993), “empreendedora (DRUCKER, 1998)”, “multi-institucional” (DRUCKER, 2002). Uma 

sociedade que, segundo ele, precisaria empreender e inovar sempre, dependendo, portanto, 

dos administradores. 

Uma das primeiras obras em que Drucker discorre especificamente sobre a inovação, 

apresentando suas concepções sobre a mesma, é o livro ‘Fronteiras do amanhã’ (DRUCKER, 

                                                             
18 Exatamente o que Margaret Tatcher e Ronald Reagan fariam na década de 1980, na Inglaterra e nos EUA, respectivamente. 
19 Conferir: <www.leadertoleader.org>, Acesso em 9 de Nov. de 2011. 

http://www.leadertoleader.org/
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1964b). A obra se inicia por uma discussão rápida sobre o fim da era moderna e o começo do 

que o autor considerava ser uma “pós-modernidade” que, para ele, já teria se iniciado nas 

primeiras décadas do século XX. E, como a maioria dos ideólogos que defendem que já nos 

encontramos nessa pós-modernidade (ou pelo menos em transição para a mesma), Drucker 

não fugia à regra: iniciava atacando o paradigma científico cartesiano, alegando que a ‘nova 

ordem mundial’ exigiria outro paradigma científico, o qual abandonasse alguns aspectos da 

modernidade, tais como: fragmentação, causalidade mecânica, dualismo mente/matéria, 

inércia, dentre outros. A pós-modernidade, segundo ele, exigiria uma nova síntese, baseada 

em processos e capaz de fornecer um conceito do todo
20

 (DRUCKER, 1964b). 

E para reafirmar ainda mais essa necessidade de um novo paradigma científico, 

Drucker apresentava a mudança como uma característica natural do ser humano, que estaria 

constantemente se adaptando entre o vir a ser e o deixar de ser. Mas, até a era moderna, 

segundo o autor, essa mudança se caracterizaria por ser algo externo ao homem, não 

controlado por ele e na maioria das vezes, tolhida por instituições como a família, a igreja e o 

Estado. Já na ‘era pós-moderna’, em que supostamente nos encontraríamos, o processo de 

mudança caracterizar-se-ia, ao contrário, pela inovação, que é, segundo o autor, uma mudança 

pensada, planejada e controlada pelo homem: “[...] A inovação em si mesma não é nova; [...] 

O que é novo é a visão do homem como criador da ordem, trabalhando consistentemente por 

meio da antecipação, do controle e da direção da mudança” (DRUCKER, 1964a, p. 30). Tal 

concepção é reafirmada em outras de suas obras: 

 

A inovação pode ser melhor definida como uma tentativa do homem para criar a 

ordem, em sua própria mente e no universo que o circunda, pela tomada de riscos e 

pela criação dos mesmos. Pode ser definida como a procura organizada e na 

verdade deliberada do risco para substituir não só a sorte cega dos tempos pré-

modernos (como simbolizamos na crença renascentista na “Fortuna” como o gênio 

que preside ao destino humano) e a certeza das mais recentes, mas já obsoletas 

crenças no progresso inevitável sem perspectivas nem riscos. (DRUCKER, 1964b, 

p. 49, grifos nossos). 

 

É a mudança o que sempre proporciona a oportunidade para o novo e o diferente. A 

inovação sistemática, portanto, consiste na busca deliberada e organizada de 

mudanças, e na análise sistemática das oportunidades que tais mudanças podem 
oferecer para a inovação econômica ou social. (DRUCKER, 1998, p. 45, itálico do 

autor). 

 

                                                             
20 Para uma leitura crítica sobre a origem e os fundamentos dos discursos pós-modernos, conferir Jameson (2007) e Harvey 

(2009).  
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Outro aspecto da argumentação desse autor sobre a inovação é o completo desdém – 

típico de algumas discussões pós-modernas
21

 - pela história, como se o novo surgisse aqui e 

agora, nada devendo ao passado que, portanto, deve ser descartado sem a menor hesitação, 

caso se queira prosperar e avançar:  

 

As empresas bem estabelecidas só serão bem sucedidas nos próximos anos, e 

inclusive só conseguirão sobreviver, se instituírem a inovação como um negócio 

importante e à parte, comprometendo-se a busca-la sistematicamente e 

abandonar sistematicamente o passado, e materializando a atitude 

empreendedora, a disposição financeira e a organização administrativa que ela 

requer. (DRUCKER, 1980, p. 51, grifos nossos). 

 

Já a principal suposição da estratégia para a inovação é a de que tudo que existe está 

envelhecendo. [...] O alicerce da estratégia para a inovação é o descarte 

planejado e sistemático de tudo que é velho, moribundo, obsoleto. As 

organizações inovadoras não gastam tempo nem recursos defendendo o 

passado. [...] Por isso, se quiser mostrar-se capaz de criar no futuro, é da maior 

importância que a empresa em funcionamento se dedique ao abandono sistemático 

do passado. (DRUCKER, 2002, p. 636, grifos nossos). 

 

Ressaltando a importância da inovação para a sociedade, Drucker chega a considerá-la 

como algo mais que um simples método, até mesmo uma ontologia e daí, facilmente chega à 

justificativa da importância das inovações não apenas tecnológicas, mas também sociais e 

políticas, para uma sociedade que, segundo ele, estaria em crise. Para o autor, o impacto das 

inovações sociais seria semelhante, ou maior que, o das inovações tecnológicas e 

possibilitaria um salto organizado para estabelecer e desenvolver novas finalidades e 

instrumentos sociais (DRUCKER, 1964a). Inovar na sociedade, segundo esse autor, significa 

modificar a forma de administração de suas instituições, sejam privadas ou públicas, para 

serem inovadoras e buscarem o lucro (DRUCKER, 1998).  

Assim, tomando as obras de Drucker como referencial, podemos perceber o quanto o 

interesse pela inovação, na perspectiva administrativa/gerencialista, converge com as teorias 

econômicas supracitadas, ou seja, inovar para gerar maior competitividade e lucro. E para 

isso, é importante que se gere consumo. No caso das instituições públicas isso só seria 

possível, segundo Drucker, através do que chama de “(re)privatização” já que, segundo ele, 

estas não estariam muito predispostas a mudanças e, portanto, a maioria das inovações nestes 

órgãos deveriam ser impostas por quem está de fora delas (DRUCKER, 1998). Nessa ótica, as 

decisões e mudanças nas entidades públicas e instituições sociais, não seriam construídas por 

quem faz parte do processo, mas por agentes externos, de cima para baixo. 

                                                             
21 Como alerta Gramsci (1968), faz parte do conteúdo hegemônico de um novo grupo dirigente, que quer fundar um novo 

Estado, apresentar um traço cultural negativo, de crítica e destruição do passado. 
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Em seus escritos, Drucker passa a impressão de que não possui um partidarismo 

político específico e, principalmente, de que não é um liberal. Escreve como se estes, os 

liberais, pertencessem a uma categoria da qual ele, como um ‘administrador-cientista neutro’, 

não fizesse parte. Mas, é interessante notar o quanto suas propostas de inovação social e 

política coincidem com as ideias de privatização e regulação consensual da sociedade do 

economista Miltom Friedman, considerado um dos maiores defensores do liberalismo. A obra 

“Capitalismo e Liberdade” (1988), deste último, nos ajuda a ilustrar essas semelhanças. 

Como Drucker, Friedman também defende a tese de que a sociedade está em mudança 

e usa essa argumentação para defender o monopólio privado: 

 

Quando condições técnicas tornam o monopólio produto natural das forças do 

mercado competitivo, há apenas três alternativas à disposição: monopólio privado, 

monopólio público ou regulação pública. As três são inconvenientes, e temos, 

portanto, que escolher entre três males. [...] Se a sociedade fosse estática de modo 
que as condições que deram origem ao monopólio técnico permanecessem sempre 

presentes, eu teria pouca confiança nessa solução. Numa sociedade em mudança 

rápida, entretanto, as condições que levam ao monopólio técnico alteram-se 

frequentemente e acho que tanto a regulação pública quanto o monopólio público 

são provavelmente menos sensíveis a tais mudanças de condições, menos fáceis de 

serem eliminados do que o monopólio privado. (FRIEDMAN, 1988, p. 34, grifos 

nossos). 

 

 Mas, é a essa mesma sociedade em mudança que Friedman e os liberais querem 

propor uniformidade e coesão social, através do mercado e dos canais políticos, validados por 

um Estado que se limite apenas a atuar como um árbitro do “bom jogo” da sociedade. Um 

Estado que faça apenas aquilo que o mercado, por si só, não consiga fazer. Pautando-se por 

uma visão hobbesiana sobre a natureza humana – imperfeitos e incapazes de serem e viverem 

livres e em harmonia entre si – Friedman critica o socialismo e o Estado de Bem-Estar 

keynesiano, considerando-os grandes inimigos da liberdade individual. E defende o 

capitalismo competitivo como única forma política de promover a liberdade dos indivíduos. O 

mercado, em que haveria, segundo ele, uma liberdade de “troca voluntária” entre as pessoas, 

seria um componente direto da liberdade (FRIEDMAN, 1988). Daí, portanto, a defesa de um 

Estado mínimo e da privatização dos serviços sociais, como também proposto por Drucker. 

Outro ponto comum entre Friedman, Drucker e também os economistas analisados 

acima é a questão do lucro e do consumo. Segundo Friedman, para convencer as pessoas a 

participar de algo, basta garantir-lhes que será lucrativo: 

 

Numa sociedade capitalista, é necessário convencer apenas algumas poucas pessoas 

ricas a obter fundos para o lançamento de uma idéia por mais estranha que seja, e há 

inúmeras pessoas desse tipo, inúmeras fontes independentes de apoio. E, de fato, não 
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é nem mesmo necessário persuadir pessoas ou instituições financeiras com fundos 

disponíveis da validade das idéias a serem propagadas. Bastará persuadi-los de que a 

propagação será financeiramente conveniente, que o jornal, a revista, o livro ou 

outro qualquer empreendimento será lucrativo. (FRIEDMAN, 1988, p. 25). 

 

 Nessa perspectiva, a concepção liberal de liberdade nos parece bastante empobrecida, 

reduzida à mera capacidade de consumo e troca, garantida pela manutenção da lei e da ordem:  

 

O requisito básico é a manutenção da lei e da ordem para evitar a coerção física 

de um indivíduo por outro e para reforçar contratos voluntariamente estabelecidos, 

dando assim base ao conceito de "privado". [...] Enquanto a liberdade efetiva de 

troca for mantida, a característica central da organização de mercado da atividade 

econômica é a de impedir que uma pessoa interfira com a outra no que diz respeito à 

maior parte de suas atividades. O consumidor é protegido da coerção do vendedor 
devido à presença de outros vendedores com quem pode negociar. O vendedor é 

protegido da coerção do consumidor devido à existência de outros consumidores a 

quem pode vender. O empregado é protegido da coerção do empregador devido aos 

outros empregadores para quem pode trabalhar, e assim por diante. E o mercado faz 

isto, impessoalmente, e sem nenhuma autoridade centralizada. (FRIEDMAN, 1988, 

p. 22-23, grifos nossos). 

 

Logo, nesse tipo de ‘sociedade livre’ e ‘protegida’, fica claro que as oportunidades e 

benefícios que essas ‘inovações sociais’ - como a privatização - produzem, não são para 

todos, mas para alguns “grandes milionários”, que enriquecem de forma individual, com as 

necessidades criadas pelo modo de produção capitalista. Enquanto isso, aos que possuem uma 

condição socioeconômica menor, restaria apenas os programas paliativos, as migalhas que o 

Estado mínimo neoliberal supre. Seria o “paternalismo do Estado aos irresponsáveis” a que se 

refere Friedman (1988, p. 37) 
22

. 

Em suma, sob a perspectiva da economia e da administração capitalistas, inovar é 

principalmente produzir produtos, processos e serviços (tecnológicos ou não), novos ou 

melhorados que gerem lucro e aumentem a competitividade das empresas e dos países. E, sob 

a perspectiva neoliberal, esse processo deve ser guiado pela livre iniciativa do mercado, sem a 

intervenção do Estado. 

Mas, no campo educacional, o que seria exatamente uma inovação? Quando uma 

atividade proposta ou executada pode ser considerada inovadora? Para que uma inovação é 

realizada? Quem a realiza? Onde ela pode ocorrer? É a essa discussão que iremos nos ater a 

partir de agora. 

  

                                                             
22 Vale ressaltar que no Brasil, o projeto neoliberal, imbuído de ideias como as discutidas acima foi esboçado ainda nos 
governos de Fernando Collor (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994), mas foi executado concretamente com as reformas 
realizadas durante o governo FHC (1995-2002). 
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2. A discussão pedagógica sobre a inovação educacional no Brasil: melhoria ou 

revolução? 

 

Responder às questões acima não é uma tarefa fácil, pois como nos alertam diferentes 

autores, são difíceis as tentativas de se definir e delimitar o que seria uma inovação. Para 

Hernández et al (2000), por exemplo, o campo da inovação como tema de estudo não é 

homogêneo e suas diferentes acepções caminham de mãos dadas com a ideologia dominante 

na educação escolar, nas formas de ensino e na atuação dos professores. Logo, segundo esses 

autores, não existiria uma definição unitária de inovação em educação, estando o termo 

relacionado ora com ‘melhoria’, ‘reforma’, ‘mudança’ e, ora, ‘renovação’.  

Outros autores, como Huberman (1973), entendem que ‘mudança’ difere de 

‘inovação’, por se tratar de um processo lento cuja intencionalidade pode não existir ou não 

ser percebida. Para Garcia (2001), apesar de ser um conceito que abrange desde aspectos 

micro até macroestruturais, a inovação depende também de inúmeros fatores. Para Canário 

(1992) ainda não teríamos uma resposta definitiva sobre como mudar as escolas e as 

inovações continuariam a ser fonte de ambiguidades, dificuldades e perplexidades.  

Wanderley (1995) faz uma análise dos parâmetros sociológicos da inovação, 

comparando as concepções de mudança social, educação e inovação, em duas abordagens 

opostas, a da modernização e a da dialética e aponta quatro dimensões de análise desse 

processo: a) quem inova? b) como se inova? c) o que é inovado? d) para que se inova? A 

partir dessas dimensões, nos esclarece que na área educacional podem ser inovados processos 

e métodos pedagógicos, formas de organização escolar, relações professor-alunos, relações 

aluno-aluno, relação administração-professor-alunos, currículos, técnicas de administração, 

dentre outros. Do ponto de vista pedagógico, Ferretti (1995) considera que as inovações 

podem ocorrer: a) na organização curricular; b) nos métodos e técnicas de ensino; c) nos 

materiais e tecnologias educacionais; d) na relação professor-aluno; e) na avaliação 

educacional.  

Entre as ambiguidades e divergências que surgem em relação à inovação educacional, 

estão as tentativas de se responder a uma das questões colocadas por Wanderley (1995): para 

que se inova? Segundo Angulo Rasco (2000), as inovações precisam contribuir para ajudar a 

resolver três principais problemas educativos: a) democracia na educação; b) defesa da escola 

pública; c) formação da sociedade-rede. Mas, como perceberemos a seguir, nem sempre o 

intuito de uma inovação é mudar realmente algo, mas sim manter o que já se encontra 

estabelecido. Contudo, além das dificuldades de definição, outro aspecto que consideramos 
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importante acrescentar é que a discussão sobre inovação educacional no Brasil é, de certa 

forma, algo recente que totaliza aproximadamente quatro décadas, ao longo das quais o 

significado do termo inovação, bem como o julgamento sobre quem seriam os agentes 

inovadores nas instituições escolares, também foi se modificando.  

Em relação à discussão acadêmica sobre a inovação educacional, a literatura que 

consultamos nos permitiu esboçar um breve histórico
23

 do debate no país. Poderíamos dizer 

que no Brasil, as discussões sobre a inovação educacional, no âmbito teórico-pedagógico, 

passaram por, pelo menos, três momentos de concepções diferenciadas: a) embasado em uma 

matriz norte-americana nos anos 1960-1970; b) conflito entre ruptura e melhoria nos anos 

1980; c) embasado principalmente na complexidade dos espaços escolares e do ato educativo 

nos anos 1990-2000.  

Importante ressaltar aqui, dois aspectos sobre essa breve periodização. Primeiramente, 

que essa delimitação temporal tem fins apenas didáticos e não pode ser tomada de forma 

linear, como se uma fase finalizasse para que outra se iniciasse. Dentro de cada um desses 

momentos, discussões divergentes e próximas estiveram presentes em maior ou menor grau, 

convivendo dialeticamente. Em momentos de maior censura, como no caso da primeira fase, 

certamente se destacaram análises que interessavam mais à ideologia vigente. Isso não 

significa que não havia, naquele momento, experiências e análises que diferissem. Em 

segundo lugar, essa periodização se refere apenas às discussões no âmbito da academia e, não 

necessariamente, representam o que ocorria no plano concreto das salas de aula, onde, 

provavelmente certas práticas e experiências poderiam destoar, ou não, tanto do que era 

induzido pelas propostas governamentais, como também das próprias discussões dos teóricos. 

Além disso, é importante destacar também que as obras analisadas são aquelas que foram 

publicadas em cada período. O que, no caso do período militar, tem um grande significado, 

devido à censura existente à época. 

No primeiro momento, compreendido dentro do período da ditadura civil-militar, 

percebemos um uso do termo embasado em uma matriz norte-americana
24

, graças certamente 

                                                             
23 Alertamos que essa periodização possui caráter ilustrativo e, portanto, não pretende ser uma afirmação definitiva sobre esse 
histórico. Isso demandaria outra pesquisa, mais específica e aprofundada, que analisasse a publicação sobre experiências 
educacionais inovadoras em diferentes fontes, tais como publicações oficiais de governos, dissertações e teses dos programas 

de pós-graduação, anais de eventos realizados pelas entidades ligadas ao campo educacional, bem como catálogos de editoras 
ativas em cada período analisado. O que fugiria do escopo dessa tese. Mesmo assim, analisando a literatura disponível, essa 
exposição não está muito distante do que realmente vem se processando ao longo dessas quatro décadas de discussão sobre a 
inovação educacional no país. 
 
24 Como também nos aponta Huberman (1973), a maior parte das discussões sobre inovação educacional no mundo partiu 
inicialmente dessa matriz e dos autores norte-americanos, mas também ao final da década de 1960, a Europa, principalmente 
a partir da atuação do Ceri da OCDE em 1968, começou a buscar novas conceptualizações e modelos de discussão sobre a 

temática, o que foi se aproximando de uma matriz de concepção mais sistêmica. 
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aos acordos MEC/Usaid e à presença de técnicos dos EUA em órgãos educacionais do país. 

Tal matriz, conforme nos apontam Hernández et al (2000), originou-se a partir das 

preocupações dos EUA, em meados da década de 1950, em reformar o ensino de ciências e 

matemática, para fazer frente ao significativo avanço científico russo, exemplificado pelo 

lançamento do Sputnik. Com essa preocupação, o governo norte-americano passou a ter mais 

gastos em um modelo de inovação educacional pensado do alto (governo e especialistas), para 

ser executado pelas escolas e professores.  

Essa matriz norte-americana considerava a inovação de um ponto de vista tecno-

científico e administrativo, como um processo que partia da teoria para a prática, ou seja, 

pensada e elaborada cientificamente por cientistas e técnicos, a inovação seria aplicada nas 

escolas e, com boas técnicas administrativas, poderia ser controlada e avaliada, com fins de 

predição e controle. Nessa perspectiva, a instituição escolar deveria ser uma espécie de 

laboratório e os professores seriam meros executores das inovações que chegavam 

verticalmente, ou seja, de cima para baixo (AFONSO, 1980; HERNÁNDEZ et al, 2000; 

RASCO, 2000). 

Nesse momento de cerceamento da vida cultural e intelectual, as discussões sobre a 

natureza das inovações educacionais se limitavam, na maioria das vezes, a legitimar essa 

perspectiva. Análises sobre a inovação educacional amparadas na concepção tecnocientífica, 

de equiparação com os modelos de P&D (pesquisa e desenvolvimento) e, portanto, 

condizentes com o otimismo cientificista e de controle administrativo da época, também 

ganharam espaço. 

Foi o caso da proposta de um programa instrucional elaborado “cientificamente”, por 

Maria Amélia Goldberg e Maria Laura Franco (1980). Para essas autoras, a inovação 

educacional era entendida como um processo planejado e científico de desenvolver e 

implantar, no sistema educacional, uma mudança com baixas possibilidades de ocorrer, mas 

que fosse capaz de aperfeiçoar realmente esse sistema (GOLDBERG; FRANCO, 1977 apud 

GOLDBERG, 1995, p. 198). Uma inovação pedagógica autêntica, segundo as autoras, seria, 

portanto, “[...] algo novo, diferente, mas que representasse também um aperfeiçoamento do 

próprio processo educacional [...]” (GOLDBERG; FRANCO, 1980, p. 23, itálico das autoras).  

Essa concepção serviu de orientação para a elaboração de um programa instrucional 

que, executado e avaliado pela equipe das autoras, foi publicado posteriormente no livro 

‘Inovação educacional: um projeto controlado por avaliação e pesquisa’ (GOLDBERG; 

FRANCO, 1980). Partindo também de uma concepção de projeto que denominaram de 

“sincrônico e científico”, tratava-se de programa instrucional que tendo como espinha dorsal o 
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planejamento, seria capaz de, segundo as autoras, explicar, predizer e controlar o processo de 

inovação, ou seja, desenvolver o que chamavam de “habilidade de solução científica de 

problemas”. Três anos depois, uma das autoras, Maria Amélia Goldberg, participando da 

coletânea de artigos sobre inovação educacional organizada por Valter Garcia (1995a), 

retomou a concepção de inovação apresentada antes e, comparando-a com a de outros autores, 

considerou que era uma definição mais completa, mas que por outro lado, era também 

idealista e parcial, por não poder ser aplicada a todas as esferas em que a inovação 

educacional ocorreria, mas, apenas, às inovações no nível de programas educacionais que 

envolvessem a alocação de recursos e a expectativa de retorno dos investimentos feitos. Não 

podendo, portanto, ser utilizada para analisar a inovação que ocorre ao nível de uma escola ou 

de uma sala de aula (GOLDBERG, 1995). 

 Propostas como essas das autoras supracitadas se inseriam, principalmente, em uma 

corrente de planejamento de mudanças conhecida como “modelo P&D” que, tomando a 

instituição educacional como conservadora, fechada e, portanto, incapaz de mudanças, 

argumenta que a inovação precisa vir de fora, de cima para baixo, pensada por especialistas e 

executadas pela comunidade escolar, como se a instituição fosse apenas um laboratório 

(AFONSO, 1993). Mas, vista mais de perto, parece também ser um misto dos modelos de 

P&D e de resolução de problemas apontados por Huberman (1973).  

Esse é outro autor, cuja obra ‘Como se realizam as mudanças em educação’, foi 

editada no Brasil e nos ajuda a entender a visão de inovação educacional vigente no período. 

Apesar de analisar de forma mais ampla os modelos pelos quais, as inovações educacionais 

poderiam ocorrer, nessa obra o autor, assim como as autoras supracitadas, apresentava uma 

análise da inovação desvinculada das condições históricas em que se processa e, concordava 

também em que, sendo passível de ser medida, seria possível de predição e controle 

(HUBERMAN, 1973). Com uma argumentação que lembra as teorizações de Peter Drucker, 

Huberman considerava a inovação como uma mudança deliberada e planejada para a 

melhoria, e que sociedades que valorizam demais o passado, seriam mais conservadoras e, 

portanto, mais fechadas às inovações. Daí a necessidade, reiterada por ele, de uma reeducação 

da sociedade destinada a “[...] inculcar novas competências, novos conhecimentos, novas 

práticas ou atitudes a uma pessoa ou a um grupo [...]” (HUBERMAN, 1973, p. 28) 
25

.  

Sobre como se processariam as mudanças, o autor apresentava três modelos que se 

diferenciariam, principalmente, quanto às etapas e o ponto de origem da iniciativa de 

                                                             
25 Como vimos em nossa análise, até o momento, é justamente essa “reeducação” da sociedade que as políticas educacionais 

vêm buscando, principalmente a partir da década de 1990. 
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mudança: a) ‘modelo P&D’, que levaria da teoria à prática, em que a inovação seria analisada 

pelo ponto de vista do utilizador, presumivelmente passivo; b) ‘modelo de interação social’, 

que enfatizaria a importância de redes interpessoais e; c) ‘modelo de resolução de problemas’, 

que parte da hipótese de que o utilizador teria uma necessidade que a inovação viria a 

satisfazer e, portanto, o processo evoluiria do problema para um diagnóstico da necessidade e 

daí para a experimentação e, finalmente, adoção da inovação (HUBERMAN, 1973). 

Independente do modelo escolhido mantinha-se a ideia central de que as inovações seriam 

cientificamente planejadas e produzidas por especialistas para serem aplicadas por outros, os 

executores. Assim, o autor, que já havia feito parte do Secretariado da Unesco, apontava: 

 

Podemos postular que as três operações – pesquisa e desenvolvimento, meios de 

introdução da mudança numa única instituição, e mecanismo para a difusão das 

inovações pela totalidade do sistema – poderiam ser previstas em toda estratégia de 

mudança, mas que as técnicas particulares e a fase seqüencial de adoção devem 
variar de um país para outro. O fator importante parece ser a criação de mecanismos 

que venham a somar-se aos que são necessários para fazer funcionar o sistema de 

ensino, a saber, colocação no ambiente de novos agentes que acelerarão e 

supervisarão as diferentes fases do processo. (HUBERMAN, 1973, p. 105-106). 

 

Outra obra que ilustra esse entendimento sobre a inovação educacional, nesse período, 

foi o livro ‘Os caminhos do professor: incertezas, inovações, desempenhos’, da então 

professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Juracy Marques. Apesar 

de iniciar o livro destacando a complexidade do trabalho dos professores, de argumentar sobre 

a importância desses profissionais possuírem um comportamento inovador e de que seria 

preciso ouvir a comunidade escolar para que as inovações surgissem a partir dos problemas 

apontados por ela, a perspectiva da autora era a de que as inovações seriam produzidas por 

técnicos e especialistas capacitados – planejadores educacionais e administradores de sistemas 

de ensino – para serem aplicadas por professores abertos e que aceitassem essas inovações 

(MARQUES, 1977). 

Nessa direção, a autora concordava e justificava pedagogicamente as mudanças feitas 

pelos militares, tais como a criação de escolas polivalentes, o telensino e a reforma dos 

ensinos de 1º e 2º graus pela lei nº 5.692/1971, considerando-as tendências inovadoras 

importantes. Ao discorrer, por exemplo, sobre dificuldades ambientais para se aplicar as 

inovações, a autora minimizava os problemas de espaço, instalações e equipamentos, 

alegando que isso poderia ser superado por uma administração mais eficaz (MARQUES, 

1977, p. 110-111). 
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Assim, quanto a quem seria o agente da inovação educacional, tanto a obra de 

Huberman, de Goldberg e Franco quanto a de Marques, levavam a um entendimento da 

instituição escolar como um laboratório, onde as inovações elaboradas e planejadas 

cientificamente por especialistas (os inovadores) seriam ‘passivamente’ executadas pelos 

professores (executores). Além disso, como ilustra a obra de Juracy Marques, essa percepção 

sobre a relação entre os professores e a inovação, se pautava também em uma teoria de 

aprendizagem de fundo behaviorista, de acordo com a qual “[...] é com o ambiente que os 

cientistas do comportamento devem trabalhar, se quiserem influenciar o comportamento 

individual no sentido de comportamentos socialmente mais desejáveis e produtivos” 

(MARQUES, 1977, p. 48-49). 

Logo, podemos dizer que nessa primeira fase do histórico vigorava uma concepção de 

inovação educacional como mudança para melhoria, feita de forma verticalizada, ou seja, de 

cima para baixo, tendo os professores como agentes passivos e executores das experiências 

pensadas cientificamente por um nível superior de intelectualidade, o dos cientistas e técnicos. 

No plano pedagógico, essas mudanças se limitariam ao uso de tecnologias educacionais e 

administração mais eficaz do sistema escolar. Para Angulo Rasco (2000), que cita as 

experiências de renovação na Espanha nos anos 1980, esse tipo de inovação educativa é 

elaborada dentro de uma racionalidade instrumental de controle da sociedade, onde imperam 

três mitos: o da transferibilidade, o dos especialistas e o do consenso.  

Importante ressaltar que, essa concepção vinha ao encontro do projeto educacional dos 

militares, e também, influenciou a formação de professores nesse período. Mas, isso não 

significa que no plano concreto da escola, na prática dos professores e de outros trabalhadores 

da educação, essas orientações fossem totalmente aceitas. Como afirma Sacristán (2008), o 

currículo em prática não necessariamente segue o currículo prescrito, pois além da postura de 

adotar sem questionamentos as orientações, os professores também podem resistir ou ainda 

adaptar essas prescrições, dentro dos limites de sua autonomia em sala de aula.  

Mas, a partir da transição democrática, em fins dos anos 1970 e início dos anos 1980, 

começaram a aparecer outros estudos, com análises divergentes da perspectiva acima, 

caracterizando um segundo momento, mais crítico e de ruptura. Para Cunha (2002a), nesse 

período, os educadores brasileiros foram muito críticos em relação à inovação, pois o esforço 

do discurso crítico precisava denunciar e banir a perspectiva funcionalista de inovação do 

período militar que, em verdade, eram apenas mecanismos para mudar o superficial sem 

trazer à tona as questões de fundo. Como também ressalta Saviani (2008), nesse momento de 
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transição o sentimento era de contestação total, de uma recusa radical a tudo o que fora 

vivenciado até o momento da transição, principalmente em relação aos anos da ditadura.  

 Além disso, outro fator que pode explicar essa postura em relação à inovação é que os 

programas de pós-graduação e a pesquisa educacional passavam por uma mudança de 

orientação, deixando de lado a abordagem positivista e assumindo, gradativamente, uma 

orientação crítica, principalmente marxista. Dadas essas condições, fica fácil entender o 

aparecimento de análises críticas sobre a temática da inovação educacional nos anos 1980. O 

debate realizado entre Covre (1980) e Goldberg (1980a,1980b) no periódico ‘Cadernos de 

Pesquisa’ da Fundação Carlos Chagas e a coletânea organizada e publicada originalmente em 

1980 por Valter Garcia (1995a), são exemplos dessa tentativa de uma discussão crítica sobre o 

tema, questionando a ideologia tecnocientífica dos militares e seus intelectuais alinhados, 

sobre a natureza das inovações educacionais.  

Nessa coletânea organizada por Garcia (1995a), diversos autores de orientação 

principalmente marxista, se debruçaram sobre as experiências realizadas desde a década de 

1930 até 1980 no sistema educacional brasileiro e que eram consideradas, supostamente, 

como inovações. Esses autores concluíram que por não conseguir romper com o caráter 

historicamente burguês e elitista da educação brasileira, a maioria das propostas realizadas até 

a década de 1980, como o movimento escola nova, as classes experimentais, dentre outras, 

não foram inovadoras (FERRETTI, 1995; GARCIA, 1995b; RIBEIRO; WARDE, 1995; 

SAVIANI, 1995). Wanderley (1995), por exemplo, chamava a atenção para o fato de que 

inovações ou mudanças poderiam ser feitas justamente com o objetivo de conservação, 

principalmente em momentos de tensões e conflitos sociais.  

Esses autores criticavam também o fato de que, na maior parte das vezes, as 

experiências educacionais no país estiveram relacionadas com tentativas de modernização, via 

transplante cultural e se limitaram a mudanças apenas no nível metodológico, sem 

desdobramentos mais importantes para a estrutura social (FERRETI, 1995; GARCIA, 1995b; 

WANDERLEY, 1995). Analisando especificamente a inovação no nível pedagógico, Ferretti 

(1995) esclarece que a submissão acrítica a um processo de modernização educacional, 

impede ou dificulta a produção endógena de inovação e reforça, portanto, a dependência tanto 

interna quanto externa. 

Assim, como esclarece Wanderley (1995), a orientação marxista sobre a mudança da 

escola ou do sistema educacional, dá um peso maior às transformações externas e centra sua 

análise nas classes sociais como elementos fundamentais da mudança. Procura, segundo ele, 

formar politicamente e criticamente, os indivíduos que trabalham na escola, programando 
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cursos, currículos e métodos pedagógicos para que ocorra uma tomada de consciência crítica 

e a possibilidade de transformação da realidade. Para Saviani (1995), por exemplo, inovar, na 

concepção filosófica dialética, é colocar a educação a serviço da mudança estrutural da 

sociedade. Para esse autor, as três etapas pelas quais as políticas educativas vêm 

dialeticamente ocorrendo, desde meados do século XIX, se baseiam na visão de mundo 

burguesa, o liberalismo. Daí, portanto, o fato das experiências educacionais ocorridas nesse 

contexto, não terem sido capazes de ruptura, mas apenas de conservação do status quo. 

Exatamente por seguirem essa orientação que esses autores destacam, como inovações 

educacionais verdadeiras, as tentativas realizadas pelo Movimento de Educação de Base e 

pelo Movimento de Cultura Popular, como a campanha de alfabetização de Paulo Freire em 

plena ditadura civil-militar, e que foram interrompidas ou absorvidas e redefinidas pelos 

militares (GARCIA, 1995b; WANDERLEY, 1995). Segundo um dos autores, essas 

experiências, realizadas por setores sociais mais comprometidos com os interesses das classes 

populares, buscaram inovar: 

 

[...] tornando os setores populares atingidos pela educação sujeitos ativos e críticos, 

criando e animando o surgimento de métodos e técnicas pedagógicas populares de 

alcance multiplicador, implementando novas práticas educativas de efeitos 

transformadores [...]. (WANDERLEY, 1995, p. 49). 

 

Portanto, nessa perspectiva crítica que marcou a análise educacional dos anos de 

abertura democrática, a inovação era considerada como uma ruptura, uma revolução e, não 

apenas simples mudanças metodológicas ou curriculares. Fora disso, nenhuma mudança seria 

inovadora, mas sim conservadora. Mas, como dissemos acima, dentro dos momentos 

históricos que assinalamos nessa breve periodização, conviveram dialeticamente análises 

diferentes ou, que, divergiam em alguns aspectos. Um exemplo disso é o texto da pedagoga 

Maria José Werebe
26

, presente na mesma coletânea organizada por Valter Garcia.  

Nesse texto, essa autora revisita um artigo próprio publicado em 1969, sobre a 

renovação pedagógica e, analisa algumas experiências educacionais vivenciadas no país até 

então. Assim, Werebe considera que o termo ‘inovar’ tem conotação valorativa e significa 

“[...] mudar para melhor, dar um aspecto novo, consertar, corrigir, adaptar a novas condições 

‘algo’ que está superado, que é inadequado, obsoleto etc. [...]” (1995, p. 266). Considera ainda 

que, em qualquer projeto de renovação, não se pode esquecer que o sistema escolar não existe 

                                                             
26 Em meados da década de 1950, essa pesquisadora havia participado da implementação do Colégio de Aplicação da USP e, 
tendo estudado na França, entrou em contato com outras discussões sobre inovação educacional, fora da perspectiva da 

matriz norte-americana. 



56 

 

independentemente da sociedade que o constituiu e, que a escola é o ponto de convergência 

de interesses conflitivos. 

Apontava assim, para uma concepção de inovação educacional, como melhorias 

ocorrendo em qualquer nível ou dimensão da educação, e não necessariamente tendo 

repercussões de ruptura para a estrutura social. Uma postura, portanto, um pouco mais 

otimista e aberta que a dos colegas marxistas. Mas, apesar dessa pequena divergência, Werebe 

(1995) conclui que a maioria das experiências educacionais ocorridas no país eram alienantes 

e alienadas, pois se esquivaram, segundo ela, das contradições internas e externas, se isolando 

da realidade.  Assim, fazendo coro à perspectiva marxista, a autora considerava que as 

inovações deveriam beneficiar as camadas mais numerosas da população. 

Nessa perspectiva crítica que caracterizou esse segundo momento da discussão sobre 

inovação educacional no Brasil, a visão sobre quem seriam os agentes inovadores também é 

diferente quando comparamos com o primeiro momento. Podemos concluir que, nessa 

perspectiva, todos podem ser agentes inovadores, desde que suas ações e propostas sejam 

feitas a favor das classes desfavorecidas, com possibilidade de rupturas da estrutura social. 

Mais especificamente em relação à educação e aos professores, Ferretti (1995) esclarece que é 

na dimensão dos métodos e técnicas de ensino que a ação inovadora dos professores pode 

ocorrer com mais frequência. Se não qualitativamente, pelo menos quantitativamente. Sendo 

seus instrumentos de trabalho, concretamente possíveis de se manipular, os professores teriam 

mais controle e condições de atuar. E, consequentemente, também seria nessa dimensão que 

ocorreriam, segundo o autor, as maiores contradições, pois pressionados pelas condições de 

trabalho, muitos professores acabariam produzindo verdadeira inovação pedagógica, ao 

criarem um método, uma técnica ou um material novo para enfrentar os desafios e obter um 

melhor rendimento dos alunos.  Mas, esse autor também alerta que, como a escolha do 

método, da técnica e do material estão na esfera de decisão do professor, enquanto a 

organização curricular não estaria totalmente, muitas vezes haveria desacordos entre a prática 

inovadora do docente e a orientação pedagógica da instituição
27

.  

Com a reestruturação produtiva ocorrendo nos países centrais do capitalismo, nos anos 

1980, passou-se a exigir uma nova concepção de educação e reformas educacionais 

começaram a ocorrer em vários países. Em relação à discussão sobre a inovação educacional, 

enquanto no Brasil se processava esse embate entre concepções de ruptura ou melhoria sobre 

as inovações educacionais, naqueles países os resultados colhidos pela matriz norte-americana 
                                                             
27 Devemos lembrar que Ferretti está se referindo principalmente à realidade educacional do país ainda sob os resquícios da 
ditadura civil-militar. Atualmente, com a concepção de uma participação maior dos professores na elaboração dos projetos 

político-pedagógicos das instituições, esse problema estaria um pouco minimizado, mas não necessariamente eliminado. 
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não foram os melhores e já vinham sendo criticados. Hernández et al (2000) destacam que, 

apesar da enorme quantidade de dinheiro e de esforços do governo dos EUA, o ensino não 

mudou nas décadas de 1960 e 1970, inclusive em relação aos conhecimentos científicos de 

professores e alunos. Segundo esses autores, foram criados centros de pesquisa para avaliar as 

causas desse fracasso e, entre as hipóteses, estava o fato de que a noção de inovação adotada 

seguia um modelo de mudança simplista, que não considerava a complexidade das escolas. 

Além disso, também não levava em conta o papel fundamental desempenhado pelos 

professores na criação das inovações. Tudo isso levou ao questionamento das estratégias 

verticais de inovação, cuja lógica subestimava as especificidades das instituições escolares, 

dos seus diferentes atores sociais e, consequentemente, subestimava também suas 

potencialidades criativas e inovadoras (CANÁRIO, 1992). 

 Como aponta ainda esse autor, os anos de 1980 passaram a vivenciar um fenômeno de 

“descoberta da escola”, tanto pelas políticas educacionais quanto pelas pesquisas. O que, 

segundo ele, já vinha sendo apontado pelo Ceri da OCDE desde meados da década de 1970
28

. 

Consequentemente, as discussões passaram por uma revalorização da instituição escolar como 

espaço de potencialidades inovadoras e dos professores como agentes protagonistas dessas 

inovações, despertando o interesse pela gestão e pela cultura escolar. A escola que antes era 

vista reduzidamente como uma unidade administrativa, passa a ser vista como uma 

organização social inserida no contexto local, com identidade e cultura próprias, com 

autonomia para construir e descobrir, caracterizando-se como um constructo social marcado 

pela imprevisibilidade da interação entre os agentes presentes nela (CANÁRIO, 1992). 

Assim, seguindo uma matriz de origem principalmente europeia, a discussão 

internacional sobre a inovação educacional, passou a considerá-la como um fenômeno 

multidimensional e complexo que não poderia mais ser analisada a partir de apenas um 

aspecto, quer fosse a dos elaboradores de política, a da escola ou de seus professores. A partir 

de então e, até os dias atuais, toda a discussão sobre a temática passou a pautar-se por essa 

orientação mais sistêmica e global que, se por um lado, ampliou a visão sobre a inovação 

educacional e valorizou os profissionais que nela trabalham, por outro, em nosso 

entendimento, também foi apropriado pelas reformas políticas, visando atender às demandas 

apresentadas pela reestruturação produtiva. 

  

                                                             
28 O Ceri (Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement ) é um centro da OCDE que desde 1968 tem se dedicado à 

temática da inovação educacional e, como apontado por Huberman (1973), já vinha discutindo outras possibilidades de análise da inovação 

educativa, de caráter mais sistêmico, em resposta aos problemas gerados pela matriz norte-americana. 
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No Brasil, essa mudança na concepção sobre as inovações, pelo menos nas políticas 

educacionais, ocorreu apenas a partir da década de 1990, quando se passou a adotar a 

inovação como um princípio orientador da educação, dentro de uma visão sistêmica, segundo 

a qual toda a sociedade deveria ser inovadora e criativa. Contraditoriamente a essa visão, que 

pelo menos teoricamente, valoriza a escola e os professores como autônomos e inovadores, na 

prática a reforma educacional realizada pelo presidente FHC (1995-2002), a aprovação da 

LDB (Lei nº 9.394/1996) e a produção de materiais curriculares como os PCN’s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) caracterizaram, mais uma vez, a já antiga ideia de inovação 

verticalizada, feita a partir de cima. Logo, assim como Moreira (1999) afirma que ocorreu 

com a reforma espanhola, aqui também o que prevaleceu foi o caráter prescritivo. 

 Cunha (2002a) considera que nos anos 1990, as contradições vivenciadas pelas 

chamadas experiências pedagógicas que insistiam em quebrar com a histórica raiz 

conservadora, fizeram com que os educadores brasileiros refletissem de forma mais flexível 

sobre as inovações, procurando referenciais teóricos que ajudassem a entender melhor as 

transformações dessa década. Segundo essa autora, a simbólica queda do Muro de Berlim e o 

chamado fim da experiência socialista estimularam o entendimento de que era preciso 

construir novos caminhos, que pudessem continuar a resistência ao capitalismo, intensificado 

pela perspectiva neoliberal, pela redução do papel regulador do Estado e pelo processo de 

globalização. 

Além disso, a partir da década de 1990, o mercado editorial brasileiro assistiu à 

tradução e publicação de diversas obras estrangeiras sobre inovação nas escolas e a 

importância de professores-pesquisadores e reflexivos na educação básica. Uma das autoras 

que retoma a discussão sobre a temática é Werebe que, vivendo definitivamente fora do país, 

reeditou em 1993 seu livro, publicado originalmente em 1968 e intitulado ‘Grandezas e 

miséria do ensino no Brasil’. Nessa nova edição, com o adicional ‘30 anos depois’ no título, a 

autora faz, em um dos capítulos, uma análise das propostas inovadoras anunciadas e 

realizadas no país desde 1958, abordando as “escolas experimentais”, passando pelas 

reformas realizadas pela ditadura civil-militar, até chegar ao ‘Plano Decenal de Educação para 

Todos’ do governo Itamar. E parte de uma concepção de inovação como: 

 

[...] propostas (anunciadas e/ou efetivadas) que visam a introduzir algo novo (em 

relação à situação presente e que não constitui obrigatoriamente uma novidade no 
sentido absoluto) no sistema escolar como um todo, ou num grau ou ramo do ensino, 

ou apenas em alguns pontos do sistema, seja no que se refere a objetivos, princípios 

ou métodos, seja no que se refere à estrutura escolar [...]. (WEREBE, 1997, p. 210). 
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Portanto, para essa autora, uma inovação seria qualquer tentativa de introduzir algo 

novo e/ou melhorado em qualquer dimensão do processo educacional, podendo ser, por 

exemplo, um novo conteúdo, uma nova legislação, uma nova metodologia de ensino, um 

novo recurso didático, dentre outros. Lembrava ainda que essas tentativas de inovação 

poderiam ser realizadas em apenas uma ou algumas unidades escolares, beneficiando assim 

apenas um grupo de alunos. E, retomando uma verve mais conciliadora, conclui que no 

Brasil, em sua maioria, as propostas inovadoras não foram além das intenções de seus autores, 

mas que mesmo assim esses projetos e reformas tiveram um aspecto positivo ao denunciarem 

deficiências e insuficiências e o caráter elitista da educação escolar brasileira (WEREBE, 

1997).  

Para Afonso (1993), por exemplo, a análise da inovação educativa precisa se pautar 

por uma abordagem global do fenômeno educativo. Considera que para se estudar as 

inovações educacionais e seus impactos é preciso partir da existência de três níveis: o 

institucional (exterior à escola), o organizacional (próprio da escola) e o individual (atores 

sociais). Para o autor, a escola é um sistema aberto que não é capaz de estabelecer com rigidez 

suas fronteiras, pois se de um lado ela é a tradução visível do quadro institucional que a 

enquadra, por outro, faz parte de uma comunidade com a qual mantém níveis de relação mais 

ou menos abertos e institucionais. 

Assim, segundo esse mesmo autor, a inovação é um processo complexo “[...] de 

negociação, que envolve os próprios ‘sujeitos’ no terreno, através da sua participação e 

transformação em actores da inovação com uma participação activa numa lógica de 

‘resolução de problemas’ [...]” (AFONSO, 1993, p. 35). Portanto, para ele, toda tentativa de 

impor uma inovação, sem a participação da instituição escolar e de seus atores, estaria fadada 

ao fracasso. Glatter (1992), pesquisador inglês, partindo da distinção feita entre mudança, 

inovação e aperfeiçoamento, também foca sua análise sobre a importância da gestão escolar 

para propiciar essas duas últimas que, para ele, são mudanças deliberadas e planejadas, com 

intuito de melhoria do ensino. 

Analisando as reformas educacionais da Espanha e da Inglaterra, em busca de 

referenciais para a análise das inovações educacionais, Moreira (1999) destaca que esse é um 

processo repleto de tensões e interesses conflitivos, que fazem parte da dinâmica complexa do 

contexto escolar, que se caracteriza por uma não linearidade e, portanto, pela impossibilidade 

de controle total por parte das administrações superiores. Para o autor, reconhecer a força da 

cultura sobre o pedagógico, em sistemas complexos como a educação, exige romper com a 

crença de que seja possível controlar o processo de inovação e aceitar que é preciso interagir 
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com polos antagônicos sem que um exclua o outro, que a tensão entre contrários é uma força 

que faz a educação avançar. Logo, destaca a importância de as análises sobre as inovações 

focarem a instituição escolar e as pessoas que nela trabalham, estudam e interagem. Enfim, 

direcionar o foco para a gestão e a cultura da escola, como já apontavam as discussões 

internacionais da década de 1980 (MOREIRA, 1999). 

Essa concepção de inovação como fenômeno multidimensional e complexo, presente 

aqui desde a década de 1990, continua a vigorar ainda nos dias atuais. Carbonell (2002), por 

exemplo, usando como metáfora a imagem de um “largo rio agitado”, considera que as 

inovações devem se centrar mais no processo que no produto, mais na caminhada que no 

ponto final de chegada. Sua evolução se assemelharia, portanto: 

 

[...] à imagem de um largo rio acidentado com águas mansas que se agitam de 

súbito, com torrentes que transbordam incontrolavelmente tão rápido como secam, 

com meandros que se alargam e se estreitam, com muitos saltos e sobressaltos e, é 

claro, com uns tantos afluentes à direita e à esquerda. [...]. (CARBONELL, 2002, p. 

25). 

 

 Esse reconhecimento da natureza complexa e de certa imprevisibilidade das inovações 

educacionais, por um lado pode ter contribuído para chamar a atenção para a escola e os 

professores, como protagonistas principais das inovações. Por outro, acarretou também, em 

alguns casos, em uma crítica à teoria crítica – como a marxista da década de 1980 - vista 

como causadora de uma descrença na capacidade de mudar e, portanto, indutora de 

imobilismo. É o que podemos concluir da análise feita por Arroyo (2001) que crit ica tanto as 

discussões sobre inovação que centram apenas nos elaboradores de políticas educacionais (os 

que decidem) quanto as que centram apenas na teoria crítica produzida na academia (os que 

pensam). Segundo ele, ambos os tipos de análise teriam um olhar negativo em que a escola e 

os professores seriam incapazes de inovar por si sós e, portanto, necessitariam da inovação 

vinda do alto.  

 Partindo de uma concepção de educação como ação humana e sociocultural, Arroyo 

(2001) critica essa visão de messianismo iluminador e tutelar e defende um maior 

protagonismo dos professores e da própria comunidade escolar, nas práticas inovadoras. Ele 

sugere ainda que o diálogo entre esses diversos atores pode ser fecundo para redefinir 

culturas, formular políticas, teorizar e fomentar a inovação na prática escolar, propondo uma 

perspectiva de inovação educacional centrada naqueles que, segundo ele, pensam e fazem a 

educação, ou seja, a própria comunidade escolar e os professores. 
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 Essa visão sistêmica e complexa sobre as inovações vem, desde a década de 1990, 

ganhando cada vez mais espaço nas discussões sobre a educação, em todos os níveis. No 

Brasil, uma das principais defensoras das inovações na educação superior, a professora e 

pesquisadora Maria Isabel da Cunha, também apresenta em seus textos essa mesma 

concepção sobre os espaços educativos como complexos, contraditórios que se produzem e 

reproduzem no conflito (CUNHA et al 2001; CUNHA, 2002b;). Essa autora também 

considera que não é possível pensar os processos inovativos sem levar em conta seu caráter 

histórico-social, pois segundo ela, “[...] uma inovação existe em determinado lugar, tempo e 

circunstância, como produto de uma ação humana sobre um ambiente ou meio social [...]” 

(CUNHA, 2002a, p. 130) e, portanto, não podem ser percebidas como mera produção externa 

e nem ingenuamente como algo espontâneo e independente.  

 Outra característica mais atual dessa concepção sistêmica é a ênfase colocada sobre a 

formação de redes, tanto presenciais quanto virtuais, como forma de ampliar a troca de 

informações entre grupos e comunidades educativas. Um argumento bastante utilizando, 

principalmente quando se refere à educação superior, como defendem, por exemplo, Audy e 

Morosini (2007), mas também para a educação básica, como proposto por Gaírin (2009). 

Pelo exposto acima, podemos perceber o quanto avaliar se uma proposta educacional é 

inovadora ou não e em que sentido seria inovadora, é uma questão espinhosa, pois, depende 

principalmente da orientação metódica (no sentido filosófico) de quem está propondo ou 

analisando essa proposta. Depende, portanto, de suas concepções de homem, de sociedade e 

de educação. E como a maioria dessas argumentações apresenta como principal justificativa a 

melhoria da educação, fica difícil argumentarmos contra, pois, como educadores que somos, 

este é um objetivo que sempre buscamos. 

Mas, abrir mão de uma perspectiva crítica de análise também pode, em outro extremo, 

levar a concepções de inovação educativa que se adequam totalmente ao ideário pedagógico 

neoliberal. É o caso, por exemplo, da análise feita por Gaírin (2009) que, para ressaltar a 

importância da mudança e das inovações na educação, utiliza o mesmo argumento que, desde 

a década de 1980 vem sendo usado pelos governos neoliberais para justificar as reformas 

educacionais: a de que a ‘sociedade do conhecimento’ está em constante mudança e, portanto, 

as instituições e as pessoas também precisam mudar. Alegando que as salas de aula são 

espaços vivos de incertezas, defende em certo ponto de seu texto, a privatização das escolas 

públicas para que possam se tornar mais autônomas. E, como, atitude favorável destaca a 

importância de se construir uma cultura em que não se conteste as mudanças feitas a partir de 

fora, mas que os professores e a escola precisam se adaptar a elas e adaptá-las ao seu contexto 
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(GAÍRIN, 2009). Portanto, a perspectiva do autor, nesse texto, parece entender que não há 

necessidade de questionamentos, mas apenas adaptação aos tempos de mudanças. 

Enquanto educadores, consideramos correta a perspectiva crítica de se pensar as 

inovações com o objetivo de transformação social. Para tanto, consideramos que os 

pressupostos ontológicos e epistemológicos que embasam a discussão, devem estar 

devidamente estabelecidos, de forma coerente com essa perspectiva crítica e de 

transformação. Por isso, realizamos a seguir um pequeno esboço que pretende, dentro de seus 

limites teóricos, subsidiar a discussão sobre a inovação educacional, no âmbito de uma 

orientação conceitual marxiana. 

 

 

3. Inovação como possibilidade criadora histórica: subsídios para pensar a inovação 

educacional em uma perspectiva crítico-emancipadora e transformadora 

 

Uma das primeiras autoras brasileiras a realizar uma análise crítica sobre a questão da 

inovação educacional, na década de 1980, a professora Maria de Lourdes Covre, lembra-nos 

que não se pode ter inovação educacional ou qualquer outro tipo de mudança sem, nas 

palavras da autora, “[...] tombar de alguma forma ao terreno concreto da produção social, a 

que estes fenômenos estão referidos [...]” (1980, p.78). Mas, propositalmente suspenderemos, 

por ora, esses múltiplos condicionantes, para pensar a inovação e tentar entende-la, em sua 

essência, como uma atividade humana. Por se tratar, geralmente, de uma intervenção humana 

nas condições do ambiente que o cerca, na tentativa de melhorá-lo, entendemos que o ato de 

inovar está diretamente relacionado a duas categorias marxianas. Como uma categoria 

histórica, a inovação está relacionada ao trabalho (categoria ontológica) e à práxis (categoria 

histórica). 

De acordo com Marx, é o trabalho que constitui o homem. Somente como trabalhador, 

nessa relação de dupla dependência da natureza, que lhe fornece matéria-prima para o 

trabalho (meio de vida em um sentido geral) e meios de subsistência para a vida (meio de vida 

em um sentido mais estrito), é que o homem pode se constituir como homem: 

 

O trabalhador nada pode criar sem a natureza, sem o mundo exterior sensível 

(sinnlich). Ela é a matéria na qual o seu trabalho se efetiva, na qual [o trabalho] é 

ativo, [e] a partir da qual e por meio da qual [o trabalho] produz. Mas como a 

natureza oferece os meios de vida, no sentido de que o trabalho não pode viver sem 
objetos nos quais se exerça, assim também oferece, por outro lado, os meios de 

vida no sentido mais estrito, isto é, o meio de subsistência física do trabalhador 

mesmo. Quanto mais, portanto, o trabalhador se apropria do mundo externo, da 

natureza sensível, por meio do seu trabalho, tanto mais ele se priva dos meios de 
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vida segundo um duplo sentido: primeiro, que sempre mais o mundo exterior 

sensível deixa de ser um objeto pertencente ao seu trabalho, um meio de vida do seu 

trabalho; segundo, que [o mundo exterior sensível] cessa, cada vez mais, de ser meio 

de vida no sentido imediato, meio para a subsistência física do trabalhador. Segundo 

este duplo sentido, o trabalhador se torna, portanto, um servo do seu objeto. 

Primeiro, porque ele recebe um objeto do trabalho, isto é, recebe trabalho; e, 

segundo, porque recebe meios de subsistência. Portanto, para que possa existir, em 

primeiro lugar, como trabalhador e, em segundo, como sujeito físico. O auge desta 

servidão é que somente como trabalhador ele [pode] se manter como sujeito 

físico e apenas como sujeito físico ele é trabalhador. (MARX, 2008b, p. 81, 

itálicos do autor, grifos nossos). 

 

Portanto, o trabalho, enquanto atividade intencional humana é, para Marx, vida. Dessa 

forma, segundo Sánchez Vázquez (2007), Marx já apresentava, implicitamente, a 

argumentação de que a prática é o fundamento da unidade entre o homem e a natureza e entre 

sujeito e objeto, o que, posteriormente, de forma mais amadurecida, embasaria sua concepção 

de práxis como uma atividade real humana transformadora. 

Mas, sob as condições do sistema capitalista, esse mesmo trabalho, segundo Marx 

(2008b), também é capaz de produzir o próprio trabalhador como mercadoria. Processo este 

intensificado com a divisão do trabalho que, sob o capital, torna o trabalhador ainda mais 

dependente dos capitalistas. Assim, segundo Marx (2008b), a efetivação do trabalho é a sua 

objetivação que, sob o estado nacional-econômico aparece “como desefetivação 

(Entwirklichung) do trabalhador, a objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a 

apropriação como estranhamento (Entfremdung), como alienação (Entäusserung)” (p. 80, 

itálicos do autor). Logo, a atividade humana prática também pode sofrer um processo de 

estranhamento, de alienação: 

 

Examinamos o ato do estranhamento da atividade humana prática, o trabalho, sob 

dois aspectos. 1) A relação do trabalhador com o produto do trabalho como objeto 

estranho e poderoso sobre ele. Esta relação é ao mesmo tempo a relação com o 

mundo exterior sensível, com os objetos da natureza como um mundo alheio que se 

lhe defronta hostilmente. 2) A relação do trabalho com ato da produção no interior 

do trabalho. Esta relação é a relação do trabalhador com a sua própria atividade 

como uma [atividade] estranha não pertencente a ele, a atividade como miséria, a 

força como impotência, a procriação como castração. A energia espiritual e física 

própria do trabalhador, a sua vida pessoal – pois o que é vida senão atividade – 

como uma atividade voltada contra ele mesmo, independente dele, não pertencente a 
ele. O estranhamento-de-si (Selbstentfremdung), tal qual acima o estranhamento da 

coisa. (MARX, 2008b, p. 83, itálicos do autor). 

 

A esse tipo de trabalho, Marx (2008b) chamou de ‘trabalho estranhado’ ou trabalho 

‘externo’ que, segundo ele, oculta a relação imediata do trabalhador (trabalho) com seus 

produtos (produção), causa o estranhamento do próprio trabalhador no momento da produção, 

estranha do homem o próprio gênero humano e, por fim, faz com que o homem estranhe o 
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próprio homem. Consequentemente, segundo o autor, a energia física e espiritual da própria 

vida (atividade) do trabalhador, se volta contra e, portanto não lhe pertence. Por isso, Marx 

entende que é preciso conceber a interconexão entre propriedade privada, capital, troca, 

monopólio, entre outros fenômenos que constituem esse estranhamento, com o sistema do 

dinheiro, o sistema do capital. Tarefa à qual se dedicou e desenvolveu de forma mais profunda 

em sua obra ‘O Capital’. 

Em relação à práxis, é importante destacarmos que, de acordo com Bottomore (2001) 

e Sánchez Vázquez (2007), a discussão sobre essa categoria remonta mesmo à Grécia antiga, 

principalmente com Aristóteles, passando por pensadores modernos como Kant e Hegel
29

. De 

acordo com o ‘Dicionário do pensamento marxista’, práxis, no sentido que Marx lhe atribuiu, 

seria uma “atividade livre, universal, criativa e auto-criativa, por meio da qual o homem cria 

(faz, produz) e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a si mesmo” 

(BOTTOMORE, 2001, p. 292), tornando-se então seu conceito principal. Mas, como 

esclarece Sánchez Vázquez (2007), a elaboração por Marx, da práxis como categoria central 

de sua filosofia, foi um longo processo teórico e prático surgido no contexto do horizonte 

problemático da esquerda hegeliana alemã que, ao criticar a filosofia contemplativa de Hegel, 

acreditava poder transformar o mundo pela filosofia.  

Nesse contexto, é importante lembrarmos que quando discordou de Bruno Bauer em 

relação à questão judaica (MARX, 2009b), Marx já vinha de uma experiência política 

significativa como jornalista na Gazeta Renana, o que chamara sua atenção para, pelo menos 

três pontos importantes: a) que a suposta neutralidade do Estado era uma aparência; b) que a 

práxis política da esquerda hegeliana era débil e; c) que a filosofia hegeliana era insuficiente 

para pensar a realidade das atividades humanas (MARX, 2000, 2009b) 
30

. 

Apesar dessas constatações, Marx ainda não possuía, à época, uma definição bem 

fundamentada sobre a práxis. De acordo com Sánchez Vázquez (2007), até o período anterior 

aos ‘Manuscritos econômico-filosóficos’, Marx concebia a práxis como uma atividade 

humana efetiva e transformadora, cuja forma mais desenvolvida seria a revolução, mas sua 

fundamentação ainda era insuficiente e possuía imprecisão conceitual. 

É assim que, do encontro entre a dialética hegeliana com o materialismo 

feuerbachiano, Marx iniciaria a elaboração, ainda que insípida, dos fundamentos filosófico-

                                                             
29 Ainda de acordo com Bottomore (2001), há autores que defendem ser impossível definir práxis. Porém, não temos 
interesse e nem o espaço necessário para um aprofundamento dessa discussão e, portanto, nos limitamos a afirmar que aqui 
nos interessa apenas a concepção marxiana de práxis e o posterior desenvolvimento feito por Sánchez Vázquez sobre os 
níveis de práxis. 
30 Além disso, a crítica de Marx já apresentava também forte influência da obra ‘A essência do cristianismo’ publicada por 
Feuerbach em 1841, como afirma o próprio Marx no prefácio aos ‘Manuscritos econômico-filosóficos’ (MARX, 2008b, p. 

20). 
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políticos que caracterizariam toda a sua obra posterior, esboçando assim, na crítica a Hegel e à 

Feuerbach, os primeiros passos para o método materialista histórico dialético e, 

consequentemente, para sua concepção de práxis. Essa tarefa de superação da filosofia alemã, 

iniciada solitariamente com os ‘Manuscritos econômico-filosóficos’, seria continuada em 

parceria com Engels, em a ‘Ideologia Alemã’ (MARX; ENGELS, 2007). É nesse texto, 

escrito entre 1845 e 1846, que a crítica à dialética hegeliana iria se estender aos jovens 

hegelianos e também ao próprio Feuerbach. 

 Ao procederem a essa crítica, Marx e Engels, estabeleceram uma concepção de 

história que concebia a forma de intercâmbio conectada ao modo de produção como seu 

principal fundamento. E, dessa conexão histórica entre as forças produtivas e as relações 

sociais, os autores alemães concluíram que os homens têm consciência, mas que ela não é 

pura, já que estaria permeada, através da linguagem, pelos aspectos materiais da vida. Uma 

consciência que, com a divisão do trabalho em “material” e “espiritual”, tornou-se capaz de 

“[...] emancipar-se do mundo e lançar-se à construção da teoria, da teologia, da filosofia, da 

moral etc. puras” (MARX; ENGELS, 2007, p. 35-36). 

 Portanto, ao mesmo tempo em que elaboraram as bases do materialismo histórico e 

dialético como um método científico capaz de desvendar as aparências postas pelas forças 

produtivas capitalistas, Marx e Engels construíram também as bases filosóficas e políticas do 

comunismo, como forma de cooperação social, sem as injustiças e desigualdades geradas pela 

divisão do trabalho sob o capitalismo. Assim, o método elaborado por eles se propunha, para 

além de método científico, ser também práxis, ou seja, ação consciente e transformadora. 

 Essa concepção de práxis como atividade consciente e orientada para a transformação 

social veio se opor à atividade humana estranhada e alienada pelo capital, o trabalho 

estranhado e alienado que Marx analisara nos ‘Manuscritos Econômico-Filosóficos’. O que, 

do ponto de vista dialético é muito interessante, pois como lembra Sánchez Vázquez (2007), 

foi justamente a necessidade de fornecer fundamentos à práxis revolucionária do proletariado, 

que levou Marx a examinar a atividade prática material, a práxis produtiva, como trabalho 

alienado que nega o humano. Para esse autor, foi principalmente a partir das ‘Teses sobre 

Feuerbach’ que essa concepção de práxis, como atividade real transformadora do mundo, 

passou a ter um papel decisivo na filosofia marxiana, tornando-se ao mesmo tempo um 

fundamento, um critério de verdade e o objetivo final do conhecimento (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ, 2007). 

 O desenvolvimento que Sánchez Vázquez deu à conceituação de práxis também é 

importante para nossa discussão sobre a inovação educacional. Tendo analisado essa categoria 
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em Hegel, Marx e Lênin, esse autor afirma que se seguirmos a concepção marxiana de 

atividade social transformadora podemos concluir que “toda práxis é atividade, mas nem toda 

atividade é práxis” (2007, p. 219). Para ele, nem toda formulação de finalidades e produção de 

conhecimento, apesar de serem atividades conscientes humanas, são práxis e a simples 

atividade subjetiva que não se objetiva materialmente, também não pode ser assim 

considerada. Resumidamente, para esse autor, práxis é uma atividade material 

transformadora, conscientemente orientada, que articula teoria e prática: 

 

[...] como atividade ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, como unidade do teórico 

com o prático na própria ação, é transformação objetiva, real, na matéria através da 

qual se objetiva ou realiza um fim; é, portanto, realização guiada por uma 

consciência que, ao mesmo tempo, só guia ou orienta – e isso seria a expressão mais 

perfeita da unidade entre teoria e prática – na medida em que ela mesma se guia ou 

orienta pela própria realização de seus fins. (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 263-

264). 

 

De acordo com esse autor, a matéria-prima pode mudar e dar origem a diversas formas 

de práxis: produtiva, artística, experimental, política, revolucionária. Esta última seria o auge 

da práxis política e, juntamente com a práxis produtiva, seriam duas dimensões do ser prático 

humano. Juntas, todas as formas de práxis seriam formas particulares e concretas de uma 

“práxis total humana”, pela qual o homem “[...] como ser social e consciente humaniza os 

objetos e se humaniza a si mesmo” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 232). 

Outra importante discussão que esse autor faz e que nos ajuda a pensar a questão da 

inovação é em relação aos níveis da práxis, de acordo com dois critérios que se relacionam: o 

grau de penetração da consciência do sujeito envolvido na práxis e o grau de criação 

(humanização) da matéria transformada. Para o autor, ao considerar esse dois critérios, pode-

se falar em quatro níveis de práxis que não necessariamente se descartam, mas cuja inter-

relação se dá no contexto de uma práxis total determinada pelas relações sociais: a) criadora 

ou inovadora; b) reiterativa ou imitativa; c) reflexiva e; d) espontânea (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ, 2007, p. 265). 

Interessa-nos aqui, principalmente, a relação entre os dois primeiros níveis. Segundo o 

autor, ao contrário da práxis reiterativa, a qual segue uma lei previamente traçada e leva à 

produção de um grande número de produtos semelhantes, a práxis criadora não se adapta a 

uma lei previamente estabelecida e desemboca em produto novo e único. Dessa forma, o autor 

apresenta o que considera serem três traços distintivos da práxis criadora: a) unidade 

indissolúvel, na prática, do subjetivo e do objetivo; b) imprevisibilidade tanto do processo 

como do resultado e; c) gera um produto único e irrepetível. Já a práxis reiterativa ou 
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imitativa, estaria em um nível inferior à práxis criadora e se caracterizaria por não apresentar 

essas três características ou as apresenta de forma superficial (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007). 

Ainda de acordo com esse autor, a práxis criadora, do ponto de vista da práxis humana 

total, seria determinante, pois permite ao homem enfrentar novas necessidades e situações: 

 

O homem é o ser que tem que estar inventando ou criando constantemente novas 

soluções. Uma vez encontrada uma solução, não lhe basta repetir ou imitar o 
resolvido; em primeiro lugar, porque ele mesmo cria novas necessidades que 

invalidam as soluções alcançadas, e, em segundo, porque a própria vida, com suas 

novas exigências, se encarrega de invalidá-las. (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 

267). 

 

Uma vez tendo criado e não havendo novas situações ou novas necessidades, o homem 

generaliza e repete as soluções que produziu anteriormente pela práxis criadora: “O homem 

não vive em um constante estado criador. Ele só cria por necessidade; isto é, para adaptar-se a 

novas situações, ou satisfazer novas necessidades. Repete, portanto, enquanto não se vê 

obrigado a criar”. (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 267). E assim, considerada em seu 

conjunto, a práxis, segundo o autor, apresenta esse ritmo alternado entre a criação e a 

imitação, entre a inovação e a reiteração, mas, devido à historicidade do ser humano, a práxis 

criadora considerada histórica e universalmente é o aspecto que predomina (idem, p. 275). 

Outro aspecto importante a ser analisado no entendimento da inovação como uma 

atividade humana é sobre o sujeito inovador. Nesse ponto, a teorização do filósofo húngaro 

György Lukács, sobre o ser social, nos ajuda a pensar uma abordagem mais completa ao 

contemplar também o aspecto biológico do ser humano. Por muito tempo, uma apropriação 

indevida da teoria marxiana pelo que Lukács (2003) chamou de ‘marxismo vulgar’ e de 

‘revisionismo’, reduziu o homem a uma figura totalmente determinada pela estrutura, com o 

que esse pensador discordava. 

Apesar de reconhecer que Hegel tivesse sido o primeiro a atribuir uma dimensão 

ontológica ao trabalho, o que permitiu pensar o homem como produto de sua história, Lukács 

criticou a perspectiva lógico-idealista desse filósofo, que não contemplava o mundo objetivo
31

 

(LUKÁCS, 2012a). Para o pensador húngaro, foi Marx quem teria conseguido superar esse 

idealismo em relação ao trabalho, em seus textos da juventude, os ‘Manuscritos econômicos 

filosóficos’. Segundo Lukács (2012b), foi nesses textos que, pela primeira vez na história, se 

demonstrou que as categorias econômicas são as mesmas da produção e reprodução do 

                                                             
31 Segundo Lukács (2003), Hegel não teria conseguido chegar até todas as forças motrizes da história, em parte porque teria 
continuado preso às formas de pensamento platônico-kantiano e à dualidade entre pensamento e ser, entre a matéria e a 

forma. 
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homem, o que possibilitou uma descrição ontológica do ser social a partir de bases 

materialistas, mas sem uma primazia economicista: 

 

No momento em que Marx faz da produção e da reprodução da vida humana o 

problema central, surge — tanto no próprio homem como em todos os seus objetos, 

relações, vínculos, etc. - a dupla determinação de uma insuperável base natural e de 

uma ininterrupta transformação social dessa base. (LUKÁCS, 2012b, p. 285). 

 

A partir de Marx, Lukács (2010, 2012b) entende que o trabalho envolve um aspecto 

teleológico, que possui um significado ontológico. Logo, “[...] o trabalho só pode ser frutífero 

se é pôsto em movimento por uma ordem causal real e, além disso, na direção requerida pela 

posição teleológica” (LUKÁCS, 1969, p. 16). Por isso, para esse autor, o trabalho é o fato 

ontológico fundante do ser social (LUKÁCS, 2010) e entende que a estrutura do ser humano é 

constituída por três formas fundamentais, que seriam descontínuas umas em relação às outras: 

 

[...] a afirmação de Marx, segundo a qual só existe uma ciência unitária da história 

que vai da astronomia à chamada sociologia, poderá ser verificada à base desta 

estrutura fundamental do ser. O que não exclui, porém, que a estrutura do ser revele 
três grandes formas fundamentais: inorgânica, orgânica e social. (LUKÁCS, 1969, p. 

20) 

 

Nas palavras do filósofo húngaro, esses três tipos do ser “[...] existem 

simultaneamente, entrelaçados um no outro, e exercem também efeitos muitas vezes 

simultâneos sobre o ser do homem, sobre sua práxis [...]” (LUKÁCS, 2010, p. 41). 

 Mas, é importante destacar ainda outro aspecto sobre o trabalho humano, esse “pôr 

socioteleológico” a que se refere Lukács: a coletividade. Mészáros (2006) analisa que as 

referências políticas e sociais do coletivo, uma noção aristotélica de coesão e harmonia entre o 

indivíduo e a sociedade, desaparecem completamente com a evolução capitalista e dá lugar à 

noção de “liberdades individuais”, à vida atomizada e privatizada (p. 233-235). Citando 

Paracelso, o autor considera que a vita activa não tem significado moral e não contempla a 

autonomia, a não ser que se reconheça que suas realizações são uma preocupação comum, ou 

seja, envolve necessariamente o outro e não o isolamento das relações sociais: 

 

Ser capaz de fazer alguma coisa por meio da “autonomia” envolve necessariamente 

“o outro”. Em consequência, a única forma de “autonomia” humanamente 

significativa é a “autonomia” não-autônoma. Em outras palavras: a “autonomia” 

humanamente significativa não é, na realidade, diferente da reciprocidade social, no 

curso da qual os indivíduos envolvidos uns com os outros adaptam-se mutuamente 

às condições determinadas de intercâmbio e, ao mesmo tempo, conservam o poder 

de iniciativa.  (MÉSZÁROS, 2006, p. 244, grifos do autor). 
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E citando Marx, Mészáros alerta ainda que essa coletividade não pode ser abstrata 

como ocorre em uma sociedade burocraticamente coletivizada, que opõe a sociedade ao 

indivíduo e, portanto, dissolve este último em sua estrutura, não havendo espaço para as 

características específicas dos indivíduos reais, impedindo sua automediação (MESZÁROS, 

2006).  

A partir das discussões acima, mesmo que breves, sobre o trabalho, práxis e sobre o 

ser social, é possível ensaiarmos algumas considerações sobre o ato de inovar e, mais 

especificamente, sobre a inovação educacional. Entendemos que a inovação é uma atividade 

humana historicamente condicionada, mas também influenciada por aspectos biológicos da 

constituição humana, já que o homem não é tão somente social e nem tão somente biológico. 

E estudos recentes de antropologia evolutiva (WADLEY et al, 2011; PRINGLE, 2013) 

sugerem que esta capacidade criativa parece estar presente na história da humanidade há 

centenas de milhares de anos, impulsionada tanto por fatores biológicos como sociais. Como 

também lembra Mészáros (2006), para Marx, o homem é naturalmente humano e 

humanamente natural. 

Lidando com as dificuldades impostas pelas condições naturais e buscando saciar suas 

necessidades, os seres humanos estabelecem com a natureza, através de seu trabalho, uma 

relação transformadora, de intervenção. Mas, sendo um ser social, nessa produção da própria 

vida “[...] os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua 

vontade, relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais [...]” (MARX, 2000, p. 52). 

Consequentemente, em sendo atividade humana, entendemos que a inovação faz parte do 

trabalho e tal como este também pode ou não ser alienada e alienante, dada as condições 

sociais em que é produzida. Na estrutura social capitalista em que a coletividade quase 

desaparece ou se torna algo abstrato e aparente, entendemos que se tolhe a criatividade e as 

potencialidades humanas, alienando os trabalhadores, potenciais inovadores. 

Já sobre a questão se o ato de inovar, é ou não uma práxis, entendemos que isso é algo 

um pouco mais difícil de definir-se. Pois, se considerarmos que muitas inovações são 

transformações materiais, que contemplam articulação sujeito/objeto e entre teoria e prática, 

visando a um fim conscientemente pensado, destarte, tais inovações se constituiriam, dentro 

da definição dada por Sánchez Vázquez (2007), como uma forma de práxis. Mas, por outro 

lado, ponderando sobre o nível de transformação social de uma inovação, é possível 

percebermos que na maioria das vezes, as inovações não contemplam esse tipo de 
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transformação. Em uma perspectiva que poderíamos chamar de gattopardiana
32

, estas seriam 

inovações para que tudo permaneça como está. Nessa ótica, seriam atividades humanas, mas 

não necessariamente práxis. Ou tão somente práxis reiterativa que, segundo Sánchez Vázquez 

(2007) não caberia em uma perspectiva revolucionária. 

Levando em conta essa dificuldade, preferimos entender que inovar é uma 

possibilidade criadora histórica da atividade humana, do trabalho. ‘Possibilidade’ aqui é 

entendida de forma dupla. Primeiro, que a inovação tem uma possibilidade de ocorrer, não 

sendo, necessariamente, uma obrigação a todo custo, como prega a lógica do management e 

da economia capitalistas. Em segundo lugar, é também uma possibilidade de práxis 

revolucionária, no sentido de transformação social. E, é histórica, pois além de condicionada 

por fatores sociais, econômicos e políticos mais amplos, depende diretamente da relação 

direta entre os homens (coletividade) e dos recursos materiais e humanos
33

. E sendo histórica 

pode, portanto, mudar, sair de uma condição reiterativa para uma condição realmente 

criadora. Apropriando-nos da teorização lukacsiana sobre as três dimensões do ser social, 

poderíamos dizer que uma ação inovadora do sujeito se constitui em um “pôr 

socioteleológico”, ou seja, trabalho e possibilidade de práxis, influenciados pelos aspectos 

biológico, inorgânico e social que constituem o ser humano. 

Vale ressaltar também que, ao contrário do que propõem a economia e 

administração/gestão neoliberais, a atividade inovadora, em nossa compreensão, não descarta 

a história, não descarta o velho, mas dialeticamente, pode também nascer dele, em um 

processo não apenas de negação, mas de superação. Utilizando uma analogia, podemos dizer 

que essa relação dialética entre o novo e o velho é como a relação entre a semente e a planta-

mãe que a originou. Esta fornece ao embrião, futura plântula, o reservatório de energia de que 

precisa para se alimentar. Mas, a germinação da nova planta depende também de fatores 

externos (temperatura, água, presença ou ausência de luz, entre outros) e do próprio 

metabolismo do embrião. Assim, o novo nasce do velho, alimentando-se dele e superando-o 

dialeticamente. 

Dentro dessa perspectiva teórica, a inovação educacional, como possibilidade criadora 

do trabalho coletivo e individual dos professores e de todos os profissionais da educação, 

                                                             
32 O romance histórico Il gatoppardo (O leopardo) foi escrito pelo italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, entre 1955 e 
1956. A partir da família do Príncipe de Salinas, Dom Fabrizzio, Lampedusa discorre sobre a ascensão da burguesia e a 
decadência da aristocracia na Sicília, durante o movimento que, entre 1815 e 1870, intentava unificar os estados italianos, e 
que ficou conhecido como Risorgimento. Entre as excelentes observações e frases da obra, que faz uma análise perspicaz 
dessa sucessão de classes dirigentes, uma das mais célebres é: “Para que tudo fique como está, é preciso que tudo mude” 
(LAMPEDUSA, 2003, p. 42), dita por Tancredi Falconneri, sobrinho do príncipe, quando indagado pelo tio sobre o porquê 
de seu envolvimento com os revolucionários. 
33 Importante destacarmos que “recursos humanos” são entendidos aqui na mesma concepção apresentada por Paro (2000), 

ou seja, recursos do homem sejam eles materiais ou conceituais e não o homem como recurso a ser administrado. 
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condicionada historicamente, pode e deve ser emancipadora e transformadora, contribuindo 

com a produção de pensamento crítico e de resistência a esse processo que Mészáros (2003, p. 

102) denomina de “reprodução sociometábolica do capital” e às desigualdades daí advindas. 

É com esse entendimento sobre a inovação educacional como uma potencialidade práxica, 

que analisamos, nos capítulos a seguir, a temática da inovação nas políticas educacionais 

brasileiras.



 

CAPÍTULO II 

 

INOVAÇÃO E AS POLÍTICAS BRASILEIRAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O capital é, portanto, o poder de governo 
(Regierungsgewalt) sobre o trabalho e os seus 

produtos. (MARX, 2008b). 

 

 

O propósito deste capítulo é analisar e entender as origens da discussão sobre inovação 

nas políticas brasileiras para a educação básica. Uma discussão que evoluiu a ponto de ter se 

tornado, assim nos parece, um argumento pedagógico cada vez mais exigido, buscando uma 

conformação da sociedade, via ação educadora do Estado, em relação a uma suposta ‘cultura 

da inovação’. 

Como vimos, todos os exemplos de inovações sociais apresentados por pensadores 

liberais como Peter Drucker e Miltom Friedman são, em verdade, formas de organização, 

controle, reprodução e perpetuação da ordem social capitalista vigente. Nesse processo, 

quanto menor a intervenção do Estado, deixando a sociedade à mercê da livre negociação do 

mercado, melhor. Por isso, a crítica ferrenha de ambos ao modelo keynesiano de Estado de 

Bem-Estar Social.  

Mas, contraditoriamente com a visão que se prega de um Estado neoliberal mínimo, 

para realizar essa regulação da sociedade, o capitalismo neoliberal precisa de um Estado de 

mão reguladora forte. Como nos lembra Mészáros (2004), ideologias não são mais que meras 

ideias, sem o papel interventor do próprio Estado. Para ele, ao institucionalizar e praticar 

politicamente essas ideologias de consenso, o Estado vai fazendo correções que não 

modificam em nada a estrutura societal estabelecida e, pelo contrário, vai deslocando as 

contradições estruturais de sua base material para a superestrutura jurídica e política. Ao final, 

ambas, ideologias e Estado, se complementam e se autenticam reciprocamente (MÉSZÁROS, 

2004).  

Logo, para analisarmos a inovação nas políticas para a educação básica no Brasil, não 

podemos desconsiderar as orientações propostas e executadas pelos governantes, bem como a 

relação do Estado brasileiro com o modo de produção capitalista, que se reflete na 

elaboração/execução de tais políticas. Nessa tarefa devemos, já de início, estar alertas para o 

risco de, como lembrado por Bourdieu (2005), sermos pensados pelo Estado que acreditamos 

pensar. Assim, não consideramos aqui o Estado como uma mera superestrutura simplesmente
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determinada pela estrutura produtiva/econômica, como pretende o determinismo 

economicista. Antes o consideramos, conforme aponta Carvalho (2008), como o resultado 

dialético de múltiplas determinações da totalidade, em que sua estrutura interna e os fatores 

externos se relacionam, podendo ocorrer durante esse processo de mediação, contradições e 

conflitos de interesses. 

Embasados na leitura de obras fundamentais para compreendermos o Estado, como 

Marx (1997), Gramsci (1968), Carnoy (1986) 
34

, entendemos o Estado como uma instituição 

social complexa, onde diferentes interesses de classe e suas respectivas ideologias estão em 

disputa
35

. Nesse processo, a classe dominante dispõe de maior poder para atuar e impor seu 

modo de pensar, estabelecendo assim sua hegemonia, que no sentido gramsciano, é a busca de 

dominação pela obtenção do consenso, do conformismo dos dirigidos às propostas dos 

dirigentes.  

Amparados nas análises de Gramsci (1968) e Coutinho (2008), entendemos que nesse 

processo o Estado e suas instituições, por sua ação educativa, fazem parte do aparelho 

hegemônico, ou seja, é um todo complexo de atividades teórico-práticas com as quais a classe 

dirigente justifica e mantém seu domínio, obtendo o consentimento ativo dos governados. 

Mas, também acreditamos que devido à participação de agentes portadores de outras 

ideologias, contrárias ou próximas da hegemonia da classe dominante, conflitos e tensões são 

gerados, podendo, em alguns casos, provocar uma crise nesta hegemonia ou pelo menos em 

parte desta. Parafraseando Monteiro Lobato (2012), em conto de 1923, podemos dizer que 

como criação humana, o Estado pode ser, sim, um “monstro de maxilas leoninas” através do 

qual uma minoria astuta parasita uma maioria. Mas, esta última não precisa ser estúpida, 

como alude o conto. 

Em sua relação dialética com o modo de produção capitalista, ao propor e buscar 

executar políticas públicas que não rompam com a lógica desse modelo, da qual ele próprio 

faz parte, o Estado acaba por atuar como um sócio regulador do capital, contribuindo para o 

processo de acumulação e as consequências sociais advindas dos ajustes realizados. Como 

uma instituição com viés de classe, acaba atuando na busca de consenso para amenizar os 

conflitos e legitimar a acumulação capitalista, reforçando coercitivamente o poder econômico 

de uma minoria.  

                                                             
34 O autor apresenta nessa obra uma abrangente compilação das principais teorias sobre a relação entre Estado e Política. 
35 Os processos de tramitação da LDB 9.394/1996 e do atual Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020) são exemplos 
concretos dessa disputa entre os interesses do Estado e da sociedade civil. A elaboração desses dois documentos, mesmo 
contemplando inicialmente discussões e participação da sociedade civil e de entidades representativas, desconsiderou, em sua 
“canetada final”, grande parte das sugestões externas feitas ao governo. O que mostra que a representação democrática, 
geralmente, é subjugada por interesses de grupos minoritários que possuem maior poder econômico e simbólico junto ao 

aparelho hegemônico do Estado. Ver sobre isso: Saviani (1999), Dourado (2011) e Oliveira et al (2011). 
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Entendemos também que por meio de suas políticas e recursos legislativos, o Estado 

tem um grande poder de interferir na e também de criar cultura, sugerindo e, na maioria das 

vezes, impondo, padrões de valores e posturas aos cidadãos. Como já afirmara Gramsci 

(1968), o Estado é um educador. Logo, entendemos que as políticas por ele elaboradas fazem 

parte de um processo mais amplo de regulamentação social e política, como apontado também 

por Harvey (2009) em sua análise sobre a transformação político-econômica do capitalismo 

no final do século XX e por Mészáros (2004) ao analisar o poder da ideologia na sociedade.  

Pautados, portanto, por essa perspectiva crítica sobre a relação dialética modo de 

produção/Estado/políticas sociais, analisaremos a presença da discussão sobre inovação nas 

políticas educacionais no Brasil, buscando, em coerência com o método aqui assumido, 

abordar a historicidade diacrônica e sincrônica do objeto estudado. O recorte histórico de 

nossa análise priorizou dois períodos: a) a época da ditadura civil-militar e; b) década de 1990 

até os dias atuais. Um dos motivos que nos fez optar por esse recorte histórico é que, foi 

justamente sob a ideologia nacional-desenvolvimentista dos militares que se deu primazia à 

profissionalização, principalmente do ensino médio, enfatizando a articulação empresa/escola. 

E no tocante à educação superior, mudanças radicais foram feitas, moldando até os dias de 

hoje, a universidade e pós-graduação brasileiras.  

Além disso, ao longo desses períodos, o Estado brasileiro esteve às voltas com duas 

formas diferentes de acumulação capitalista: o fordismo, no caso do período de ditadura civil-

militar e a acumulação flexível, principalmente a partir da década de 1990
36

. Tais formas 

diferentes de acumulação, bem como outros aspectos históricos da realidade de cada período, 

influenciaram no entendimento sobre o papel do Estado, da educação e, principalmente, sobre 

o papel da Universidade e seu envolvimento com a inovação. Apesar dos diferentes 

momentos históricos, os dois períodos apresentam alguns pontos em comum, como veremos 

adiante. 

É certo que estudos como os de Silva e Gentili (1996), Gentili e Silva (1999), 

Romanelli (2003), Germano (2005), entre outros, analisaram criticamente o contexto 

educacional desses dois momentos históricos do país. Mas, estas são em sua maioria obras 

que, embora bastante pertinentes para uma análise crítica da educação brasileira, não focam o 

tema da inovação, como aqui pretendemos. Excetuando a obra organizada por Walter Garcia 

(1995), o livro de Goldberg e Franco (1980) e alguns artigos como os de Covre (1980) e 

Goldberg (1980), não há uma abordagem específica sobre a inovação educacional. 

                                                             
36 Sobre as diferenças entre o fordismo e a acumulação flexível, bem como o papel desempenhado pelo Estado sob estas duas 

formas de acumulação, ver Harvey (2009). No caso do Estado brasileiro, importante conferir o texto de Coutinho (2008). 
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Ressaltamos ainda que, apoiados nos escritos de estudiosos das políticas educacionais no 

Brasil, entendemos que a análise destas não pode se restringir apenas aos documentos da área 

educacional (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007), pois a gênese das ideias e 

propostas dessas políticas parte de diferentes protagonistas que ocupam espaços e 

desempenham papéis diferentes na discussão da política educacional e que, nem sempre, são 

visíveis ao observador comum (VIEIRA, 2008). 

 

 

1. A inovação nas políticas educacionais da ditadura civil-militar (1964-1984) 

 

Para analisarmos se houve ou não uma preocupação dos governos militares com a 

inovação na educação e, em caso positivo, em que sentido isso teria ocorrido, é necessário 

entendermos o contexto histórico desse período, em que se propagou a ‘modernização’ do 

país, mediante um projeto desenvolvimentista capitaneado por um capitalismo de Estado 

militar, cuja outra faceta ideológica era a preocupação com a segurança nacional. Precisamos 

considerar também que na América Latina das ditaduras civil-militares, as metas educacionais 

sempre estiveram atreladas a outras políticas, principalmente a econômica. Logo, iniciaremos 

com a análise dos planos mais gerais de governo, como os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND) e os Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(PBDCT), passando em seguida para os planos e políticas educacionais do período. 

Para Mathias (1995), o Brasil pós-1964 foi um caso de autoritarismo “bem-sucedido”, 

realizado por uma ditadura institucional. Tal “sucesso”, segundo a autora, teria se dado 

porque o regime soube combinar, ao longo de sua permanência, algumas características. Entre 

elas, a capacidade de institucionalizar-se e legitimar-se, com um discurso de transitoriedade, 

através de uma união civil-militar que, pelo menos no início, não rompia com a tradição da 

política brasileira. Manteve, também inicialmente, o pluralismo e as eleições, mesmo que 

manipuladas, sob o contexto de certos avanços nos índices econômicos. Para Germano 

(2005), o que de fato ocorreu foi a implantação gradual de uma ditadura militar, cujo suporte 

doutrinário foi a Ideologia da Segurança Nacional, oriunda da Escola Superior de Guerra 

(ESG). 

No início da ditadura civil-militar em 1964, com a preocupação maior em lidar com as 

dificuldades financeiras do país, o Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg), de Castelo 

Branco (1964-1967), não possuía, segundo Lima (2009), uma política explícita de Ciência e 

Tecnologia (C&T). Mas, a partir do segundo governo militar - Costa e Silva, de 1967 a 1969 - 
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tais políticas passaram a ser prioridade do regime, estando, a partir de então, ligadas ao 

sistema produtivo, no âmbito do projeto maior de desenvolvimento e modernização da nação 

(GUIMARÃES; FORD, 1975). Tal vinculação levou, em nossa opinião, a um foco maior na 

inovação científico-tecnológica, mas também em novas formas de gestão e controle, como 

poderemos constatar em alguns documentos desse período.  

É o que vemos, por exemplo, no I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974) 

do governo de Garrastazu Médici (1969-1974), instituído pela Lei nº 5.727 de 4 de Novembro 

de 1971. O plano objetivava, principalmente, colocar o país entre as nações desenvolvidas e 

aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) e a economia. E, uma das estratégias para o 

desenvolvimento pretendido seria uma política de modernização da empresa nacional privada 

e pública, “[...] quer quanto à tecnologia, quer quanto à capacidade gerencial, equacionando-

se aí os problemas de inovação tecnológica, de custos e de novos métodos de gestão e 

controle” (BRASIL, 1971a, p. 21, grifos nossos). 

É interessante observar que apesar de o documento suscitar também a necessidade de 

novas formas de gestão, isso não é associado com a inovação. Neste e em outros trechos do 

documento, é apenas a faceta tecnológica que é relacionada com o ato de inovar. A execução 

dessa estratégia de desenvolvimento supunha, por exemplo, “[...] expansão dos fatôres básicos 

de produção (estoque de capital; mão-de-obra; inovação científica e tecnológica) e uso 

integrado dos instrumentos de ação econômica e administrativa do Govêrno [...]” (BRASIL, 

1971a, p. 45, grifos nossos). 

Como as políticas de C&T dos militares estavam fortemente relacionadas com o 

projeto desenvolvimentista, essa concepção de inovação como geração de novas tecnologias, 

se refletiu no I PBDCT 1973/1974 (Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), cuja elaboração já era prevista no I PND. Na parte em que trata da estratégia 

tecnológica do país, o documento ressalta que um dos pontos desta seria a “[...] aceleração e 

direcionamento da transferência de tecnologia do exterior, ao lado do esforço de 

fortalecimento da capacidade de inovação tecnológica própria [...]” (BRASIL, 1973, p. 6). 

Já no governo de Geisel (1974-1979), logo após a crise do petróleo de 1973, o II PND 

(1975-1979), iniciava alertando para a influência das crises de nível internacional sobre o 

desenvolvimento do país e também voltava seu foco para a inovação tecnológica. Com o 

objetivo de fortalecer as empresas nacionais e torná-las mais competitivas, o II PND propunha 

programas de financiamento para estimular a inovação tecnológica, através do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDE) e da Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República (Seplan) (BRASIL, 1974a, p. 51-52).  
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Mas, embora esse documento contemplasse, em seu texto, a articulação equilibrada 

entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, Salles Filho (2003) chama a atenção para o fato de 

que o II PBDCT, fortemente vinculado ao II PND, foi principalmente um plano de 

desenvolvimento tecnológico, no qual todas as instituições do Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT) deveriam ter um caráter funcional para 

o II PND, fazendo com que a faceta da pesquisa científica perdesse um pouco da importância. 

Mesmo assim, de acordo com esse autor, o II PBDCT não ignorava a importância do 

desenvolvimento científico e nem a relação entre ciência, tecnologia e inovação. Inovação 

tecnológica, claro, pois quando o documento se referia à inovação feita fora do país, o foco 

era principalmente a tecnologia: 

 

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sob a coordenação da STI e em 

consonância com a política nacional de desenvolvimento econômico e social, 

envidará esforços no sentido de facilitar e promover o emprego de tecnologia 

nacional no processo produtivo, com vistas ao fortalecimento da empresa brasileira. 

[...] Essa ação deve ser complementada através do empenho junto à empresa 

nacional, no sentido de criar uma tecnologia própria, sem deixar de conviver com o 

processo de inovação tecnológica em evolução no exterior. (BRASIL, 1976a, p. 83-
84). 

 

Essa perspectiva tecnológica em relação ao processo inovador se repetiu nos planos de 

governo do último dos militares no poder, o presidente João Baptista Figueiredo (1979-1985), 

como mostra a análise a seguir do III PND e do III PBDCT, ambos com vigência para o 

período de 1980 a 1985. No caso do primeiro documento, apesar de o termo ‘inovação’ não 

aparecer, verifica-se a continuidade no objetivo de diminuir a dependência científica e 

tecnológica do país em relação a outros países, buscando estimular a criação de tecnologias 

nacionais novas. É o que podemos depreender de algumas linhas de ação propostas nesse 

documento, para o setor de C&T, que propunham ampliar a capacidade de absorção e geração 

tecnológica das empresas nacionais e apoiar as instituições de pesquisa existentes, 

estimulando assim a demanda de tecnologias nacionais para atender, segundo o documento, 

necessidades sociais, econômicas e culturais do país, mesmo que para isso tivesse que usar o 

poder de compra das empresas estatais (BRASIL, 1981, p. 71). 

O III PBDCT (1980/1985), que se desdobrou do III PND, iniciava apontando alguns 

dos principais problemas das políticas de C&T no país, tais como: redução orçamentária, 

descontinuidade, articulação insuficiente do SNDCT (Sistema Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico) e a carência de recursos humanos qualificados. Enfatizava ainda a 

busca pela autonomia tecnológica do país: “A política de Ciência e Tecnologia continuará 
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tendo por pressuposto a busca da melhoria das condições de vida da população e objetivará 

alcançar uma crescente capacitação científica e maior autonomia tecnológica” (BRASIL, 

1980a, p. 13). Assim, não era muito diferente a perspectiva para a inovação, em relação aos 

outros governos, ou seja, o enfoque continuava sendo o científico-tecnológico, independente 

da área de prioridade, desde a agricultura até a produção de material bélico (idem, p. 26 e 36). 

Contudo, apesar de não estar associado e não ser considerado explicitamente como 

inovação importa destacar aqui, além dessa ênfase na tecnologia, a presença constante de 

outro aspecto nos planos do regime militar: a preocupação com novas formas de gestão e 

controle, ou seja, com novas técnicas gerenciais e administrativas que permitissem uma maior 

eficiência das instituições nacionais, tanto públicas como privadas. Para exemplificar, 

vejamos esse aspecto apenas nos planos gerais (PND’s) dos governos militares. 

Como vimos acima, em um dos trechos do I PND, a modernização da empresa 

nacional se daria tanto pela inovação tecnológica e científica como também pela capacidade 

gerencial, com novos métodos de gestão e controle. Em outro ponto, mais específico sobre a 

empresa privada nacional, o plano afirmava que se pretendia fortalecê-la “[...] equiparando as 

condições em que opera, em face da empresa estrangeira, notadamente quanto à estrutura 

financeira, atualização tecnológica e desenvolvimento gerencial” (BRASIL, 1971a, p. 23). 

Também no II PND (1975-1979), é possível observarmos essa preocupação com novas 

técnicas administrativas e de gestão. Ao discorrer sobre o sentido da tarefa nacional, esse 

plano associava os problemas de financiamento e execução de serviços públicos com a 

incapacidade gerencial de diferentes setores, como no caso da educação e da saúde públicas 

(BRASIL, 1974a, p. 24 e 72). E, no que tange à estratégia industrial, esse documento 

basicamente repetia o I PND. Esperando um crescimento da ordem de 12% para o período de 

que trata, o II PND alegava ser ainda possível obter melhorias de produtividade nas áreas 

industrial e gerencial e salientava o apoio às empresas nacionais, públicas e privadas, com 

intuito de resolver problemas relacionados à captação de recursos e de administração  

(BRASIL, 1974a, p. 51). O documento deixava evidente a dependência em relação à 

orientação estrangeira – norte-americana – para as novas técnicas administrativas necessárias 

ao país. Como uma das opções básicas para a estratégia econômica, estaria a absorção de 

tecnologia e técnicas gerenciais externas, sem as quais, segundo o documento, a indústria 

brasileira não conseguiria se modernizar. 

Essa argumentação gerencial se manteria até o fim do governo militar, como podemos 

perceber em alguns trechos do III PND (1985-1989), já no governo de João Figueiredo. Ao 

tratar da política industrial para o período, o texto apresentava como uma das estratégias, 
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introduzir medidas “[...] capazes de tornar o setor menos vulnerável e dependente de práticas 

protecionistas, estimulando a melhoria dos processos produtivos, da produtividade da mão-de-

obra e da gestão empresarial, de forma a ampliar os ganhos de escala e reduzir os custos” 

(BRASIL, 1981, p. 57). 

A partir dos exemplos acima podemos perceber que a preocupação com a inovação 

esteve presente nos planos de desenvolvimento e nas políticas de C&T dos governos militares 

e apresentou, principalmente, duas facetas. Explicitamente, foi enfatizada a inovação 

científico-tecnológica, mas, de forma implícita, a inovação também esteve relacionada com a 

questão técnico-administrativa, com uma supervalorização de técnicas organizacionais e de 

planejamento. Mas, por que esses dois vieses e não outros? Alguns aspectos do contexto local 

e mundial podem nos ajudar a entender isso. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, que durara de 1939 a 1945, o mundo 

passou a vivenciar uma situação de divisão entre duas realidades político-econômicas. De um 

lado, com liderança da União Soviética, a proposta socialista. Do outro, tendo os Estados 

Unidos da América (EUA) como principal representante, o bloco capitalista. Ambos os 

blocos, usando estratégias de propagação ideológica, tentavam convencer os demais países 

sobre as vantagens do modelo que cada um escolheu, caracterizando assim o que ficou 

conhecido como uma ‘Guerra Fria’. E é importante destacar que uma das estratégias 

utilizadas era mostrar o quanto eram superiores em relação ao desenvolvimento científico e 

tecnológico. O que, consequentemente, resultou em mais investimentos e supervalorização da 

ciência e dos cientistas. Segundo Schwartzman (2001), esse otimismo científico, no caso do 

Brasil, também constituía a ideologia desenvolvimentista sugerida pela Cepal (Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe), reforçando a crença de que a ciência e a 

tecnologia desenvolvidas nas universidades elevariam os países da região a melhores posições 

econômicas e de desenvolvimento. 

Devido a essa situação de Guerra Fria, os EUA iniciaram projetos de aproximação 

com os países da América Latina, no intuito de evitar uma deflagração do comunismo em 

suas vizinhanças, o que resultou no financiamento a diversos golpes militares na região. 

Associado a esse contexto, vale ressaltar que mesmo antes do golpe de 1964, os militares 

brasileiros já vinham expressando sua preocupação com a segurança interna devido às 

mudanças sociais provocadas pelo processo de industrialização iniciado nos anos de 1930. E, 

conforme Germano (2005), fica fácil entender a ênfase na ideologia da segurança nacional 

contra possíveis tentativas de governos comunistas, já que a alta hierarquia militar da Escola 
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Superior de Guerra (ESG) brasileira teve, à época, boa parte da sua formação realizada nos 

EUA. 

Além disso, dos anos 1950 a 1970, o capital mundial passou pelo que os historiadores 

e economistas consideram os ‘Anos Dourados’, pois a reconstrução da Europa pós-II Guerra e 

a Guerra da Coréia (1950-1953), juntamente com a reestruturação produtiva feita pelos EUA 

e pela Grã-Bretanha, rejeitando o capitalismo de livre mercado (liberalismo extremo) e 

estabelecendo um capitalismo de Estado de Bem-Estar Social (keynesianismo), contribuíram 

para a expansão do comércio e resolveu os problemas de liquidez da economia mundial, 

reforçando o que ficou conhecido como “capitalismo monopolista de Estado” (HOBSBAWM, 

2004). 

No Brasil, cuja sociedade civil começava a se fortalecer em idos dos governos 

Kubitschek (1956-1961) e João Goulart (1961-1964), o golpe militar destruiu o pacto 

populista entre Estado e sociedade civil e ainda reforçou a formação estatal que se formara a 

partir da Revolução de 1930 e que se caracterizava, segundo Coutinho (2008), basicamente 

em uma relação de sociedade “oriental”, ou seja, com um Estado forte e uma sociedade civil 

debilitada. Ainda segundo esse autor, a ditadura militar que realizou essa “revolução passiva” 

- feita pelo alto sem a participação da sociedade civil - manteve a proposta nacional-

desenvolvimentista, usando o Estado como instrumento de acumulação do capital, tanto 

nacional quanto internacional. Os militares objetivavam transformar o país em uma potência 

do capitalismo periférico, seguindo um modelo que buscava articular, sob forte controle do 

Estado, os capitais nacionais e multinacionais. Para tanto, as decisões da área econômica 

ficaram nas mãos de ‘tecnocratas’ mas sob a batuta dos militares que, ao assumirem cargos de 

direção tanto nas empresas estatais quanto no próprio aparelho estatal, garantiram sua 

influência econômica e política sobre a sociedade (BRUM, 2011; GERMANO, 2005). 

Mas, entre o entusiasmo com o avanço científico e tecnológico e a concretização de 

tais metas, existia um hiato; um espaço entre o querer fazer e o tornar realidade. Como nos 

apontam Romanelli (2003) e Brum (2011), os interesses da burguesia empresarial pela 

internacionalização da economia brasileira, exigia um processo de modernização do país que, 

por sua vez, exigiria uma redefinição do papel exercido pelo Estado. Para Romanelli (2003), 

esse processo de modernização se colocava tanto no sentido de integração centro-periferia 

como também de dominação nos âmbitos externo e interno e, neste último caso, isso 

demandava um maior controle da administração pública e privada. Nesse contexto, o 

nacional/populismo getulista já não fazia mais sentido e se passou a uma ênfase nas questões 

administrativas e de maximização dos gastos. E, é nesse espaço que se encaixaram as teorias 
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administrativas e de gerenciamento como as de Peter Drucker, as quais prometiam - e 

prometem - economizar e maximizar os recursos materiais e humanos, tornando as 

instituições mais produtivas e eficientes.  

Foi isso que pretendeu a Reforma Administrativa feita pelo regime militar, orientada 

pelo Decreto nº 200, de 25 de Fevereiro de 1967 que, em seu artigo 6º, trazia os princípios 

básicos dessa nova administração estatal: planejamento, coordenação, descentralização, 

delegação de competência e controle. A reforma seria realizada em etapas, com a ajuda de um 

crédito especial aberto pelo Ministério da Fazenda e incorporado a um “Fundo de Reforma 

Administrativa” que poderia ser complementado por doações e contribuições (art. 148).  

O planejamento proposto nesse decreto deveria promover o desenvolvimento 

econômico-social e a segurança nacional do país, através da elaboração de planos gerais de 

governo, planos setoriais e regionais plurianuais e programas anuais de orçamento (BRASIL, 

1967). Dada a grande dimensão do território brasileiro, percebe-se nesse documento que uma 

das preocupações era com a integração de ações por áreas geográficas. Para isso, seriam 

criados dentro de cada ministério, órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle 

financeiro e de direção superior (BRASIL, 1967, art. 22) 
37

.  

Como nos esclarece Fonseca (2009a), essa reforma foi fundamentada na chamada 

Administração por Objetivos (APO) que, segundo a autora, era uma variante da teoria 

neoclássica, idealizada por Peter Drucker para área empresarial sendo, portanto, pragmática e 

prescritiva
38

. Seguindo o raciocínio de ‘maior eficiência com uma melhor administração’, 

assistiu-se nesse período a uma enorme fé de que o tecnicismo administrativo seria capaz de 

corrigir todas as imperfeições e desperdícios institucionais em qualquer área, inclusive a 

educacional. Como ressalta ainda essa autora, toda a gestão educacional passou a ser 

orientada pela reforma administrativa de 1967 e, principalmente a partir da década de 1970, 

os planos educacionais foram incorporados aos demais planos estratégicos dos militares. 

Logo, não foi de forma aleatória que mudanças feitas em todos os níveis da educação 

brasileira, durante a ditadura, estivessem voltadas também para essa direção. As reformas do 

ensino fundamental e médio, a reforma universitária e alterações na pós-graduação brasileira 

são exemplos de algumas mudanças feitas nesse período. 

                                                             
37 De acordo com o artigo 23 desse decreto, os primeiros seriam secretarias gerais e inspetorias gerais de finanças. No caso da 
educação, por exemplo, o planejamento setorial passou a ser competência legal da Secretaria Geral do Ministério da 
Educação e Cultura que, à época, teve como primeiro secretário-geral o Conselheiro Edson Franco, que era então Diretor 
Geral do Departamento Nacional de Educação. Com o Decreto nº 6.610/1967, a Secretaria Geral do Ministério da Educação e 
Cultura foi incumbida de elaborar os documentos básicos dos Planos Nacionais de Educação e Cultura, os PSECs (HORTA, 
1982). 
38 Não foi ao acaso, portanto, que as obras de Peter Drucker começaram a ser publicadas no Brasil a partir da década de 1960. 
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É em todo esse contexto que as duas perspectivas da inovação, a ‘científico-

tecnológica’ e a ‘técnico-administrativa’, presentes nos planos mais gerais de governo, 

tiveram reflexo também nos planejamentos educacionais desse período. Segundo Horta 

(1982), mesmo na LDB 4.024/1961 já havia essa preocupação com os aspectos 

administrativos do sistema educacional, quando esta buscava, entre seus objetivos, a melhoria 

progressiva do ensino e o aperfeiçoamento dos serviços da educação, sugerindo assim que 

esse último conceito se referiria aos aspectos administrativos. Ainda segundo esse autor, a 

preocupação com o controle da dimensão administrativa passou a ser uma tendência forte nos 

planos educacionais dos militares, contrariando o Plano Nacional de Educação elaborado em 

1962 pelos educadores do Conselho Federal de Educação (CFE) 
39

, que em uma perspectiva 

liberal, entendiam que as medidas de caráter administrativo deveriam ser deixadas à iniciativa 

das instâncias municipais e estaduais. 

Outro fator importante para entendermos essa preocupação com a questão da 

administração e maximização da eficiência, como inovações necessárias, principalmente no 

caso da educação, são os financiamentos externos. Como nos mostra a literatura especializada 

(TAVARES, 1980; ROMANELLI, 2003; GERMANO, 2005), os militares usaram a crise 

social deflagrada pelos anos anteriores para justificar a retomada dos acordos bilaterais entre o 

MEC e a Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), os 

chamados Acordos MEC/Usaid. Segundo Tavares (1980), tais acordos surgiram efetivamente 

após a II Guerra Mundial, em decorrência da preocupação dos EUA manterem áreas e 

mercados tradicionais que poderiam receber influência do bloco socialista
40

. 

Neste ponto, concorda Romanelli (2003) que, citando Cardoso e Falleto (1975), chama 

a atenção para o fato de que agências de financiamento externo como a Usaid, teriam em 

comum uma concepção que igualava “subdesenvolvido” com “tradicional” e “moderno” com 

“desenvolvido”. Essa autora destaca ainda que, ao atribuir a culpa pelo “subdesenvolvimento” 

à incapacidade de planejamento e administração e também à falta de recursos humanos 

                                                             
39 Para Horta (1982) a LDB 4.024/1961 não atribuía ao CFE a competência de elaborar um plano de educação de verdade, 
mas apenas indicar critérios para a distribuição dos recursos. Assim, esse documento foi erroneamente denominado de plano 
nacional de educação, sendo mais um plano de distribuição de recursos. Analisando o embate entre os educadores do CFE e 
os técnicos planificadores do regime militar, o autor chama a atenção ainda para o fato de que o documento elaborado pelo 
CFE para subsidiar a elaboração do I PSEC foi finalizado quando este já estava pronto, servindo assim apenas para justificar 
pedagogicamente as decisões já definidas pelos técnicos da Secretaria Geral de Planejamento do MEC. 

 
40 Como podemos depreender da literatura (FONSECA, 1996; NOGUEIRA, 1999; SILVA, M., 2002), a Usaid manteve sua 
primazia nos acordos até o final dos anos 1960, mas com a crítica do Relatório Pearson ao financiamento bilateral, em 1971, 
a Usaid praticamente saiu de cena e o Banco Mundial, uma instituição multilateral, passou a assumir, em meados de 1970, 
um papel mais central no financiamento à educação brasileira. Nogueira (1999) destaca que durante sua vigência, a 
intervenção financeira da Usaid no Brasil evoluiu de “doações” para “empréstimos suaves”. Com o Banco Mundial, Fonseca 
(1996, 2009b) ressalta que o financiamento evoluiu para uma modalidade semelhante a qualquer empréstimo bancário, com 
juros altos e multas por atraso. Essa autora conclui ainda que a realidade dos vinte anos dessa relação, não beneficiou o setor 

educacional brasileiro e os projetos mostraram resultados abaixo do esperado. 
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qualificados, essas agências apresentavam uma visão parcial e distorcida da realidade dos 

países, reduzindo o subdesenvolvimento destes a um mero problema técnico, o que justificaria 

a necessidade de sua intervenção, tanto financeira quanto técnica. Mas, no fundo, os 

investimentos externos teriam o objetivo de criar hábitos de consumo nas camadas mais altas 

da população – gerando assim o consumo exigido pela modernização capitalista – enquanto 

buscava criar mão de obra de baixo nível, através do ensino (ROMANELLI, 2003). 

Logo, através dos acordos MEC/Usaid, técnicos norte-americanos ocuparam posições 

estratégicas na administração pública federal, principalmente através do Ministério do 

Planejamento (TAVARES, 1980) e orientaram/direcionaram as reformas educacionais no 

país, embasados na Teoria do Capital Humano, do economista norte-americano Theodor 

Schultz e na administração por objetivos de Peter Drucker
41

. 

 Condizente com as orientações de um planejamento racional estabelecido pelo 

Decreto nº 200/1967 e com a ideologia nacional-desenvolvimentista, o primeiro Plano 

Setorial de Educação e Cultura (PSEC 1972-1974), por exemplo, apresentava ao longo de 

todo o seu texto a preocupação em aumentar a produtividade do sistema educacional, 

melhorando seu rendimento e diminuindo gastos ao evitar duplicidade das despesas. A 

concepção de educação do I PSEC era de que esta seria condição básica para o processo de 

desenvolvimento econômico e requisito para uma sociedade democrática. Assim, segundo 

esse plano setorial, uma escola democrática, para participar eficazmente das forças produtivas 

da nação, deveria ensinar “[...] um saber das coisas e não um saber sôbre as coisas [...]” 

(BRASIL, 1971b, p. 18, itálico do texto). Portanto, o papel do sistema educacional seria 

modelar e configurar a sociedade de forma que a população se tornasse também um fator de 

produção: 

 

A aceleração da revolução na educação brasileira deve ser fundamentada na 

formação de uma adequada estrutura de recursos humanos, condizente com as 

necessidades sócio-econômicas, políticas e culturais brasileiras, e no incremento da 

rentabilidade, produtividade e eficiência do sistema educacional. (BRASIL, 1971b, 

p. 25). 

  

Assim, seguindo orientações da Unesco, o I PSEC propunha um programa de 

alfabetização como maneira de integrar os ex-analfabetos como força produtiva da 

comunidade, preparando-os para o trabalho. Como uma das formas de atingir essas metas de 

                                                             
41 Daí, portanto, a explicação para o boom editorial, à época, de publicações sobre planejamento e administração educacional, 
como por exemplo, o livro de Sergiovanni e Carver (1976) intitulado ‘O novo executivo escolar: uma teoria da 
administração’, o livro ‘Mudança social e mudança tecnológica: suas implicações na educação’, de autoria de Piele, Eidell e 

Smith (1976) e também ‘Produtividade na escola: as contribuições da administração’, de Azevedo (1977). 
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aumento da produtividade o I PSEC, elaborado antes da reforma dos ensinos de 1º e 2º graus - 

Lei nº 5.692 de 11 de Agosto de 1971 (BRASIL, 1971c) -, já apontava como instrumentos de 

execução da estratégia educacional, a reformulação e profissionalização do ensino médio e a 

sondagem vocacional no ensino de 1º grau. O caso do ensino médio que ainda viria a se 

constituir com a futura reforma, os projetos do I PSEC propunham aumentar as matrículas e 

formar técnicos para atuar nas três áreas de atividades econômicas: agricultura, indústria e 

comércio e serviços. Propunha também, como forma de aproximação da unidade educacional 

com a comunidade, a integração das escolas e das universidades com as empresas. 

Segundo o texto do I PSEC, seriam falsos os dilemas existentes entre a pedagogia e a 

economia, entre a educação como consumo e como investimento, entre o ensino geral e o 

profissional, entre o público e o privado, e que, portanto, seria possível conciliar a 

manutenção de valores tradicionais e a inovação transformadora. Esse tipo de entendimento é 

bem típico de um ambiente em que o enfoque economicista na mão de obra predominava 

sobre a visão liberal dos educadores do CFE nas decisões sobre demanda e oferta de 

escolaridade. Pois, como nos mostra Horta (1982), principalmente com a implantação da 

Secretaria Geral de Planejamento do MEC, os educadores perderam ainda mais espaço para 

os tecnocratas do planejamento. 

Desta feita, a inovação educacional no I PSEC, assim como nos planos mais gerais, 

era de natureza administrativa e tecnológica. Para o aperfeiçoamento do sistema educacional 

propunha-se aplicar o planejamento para que a educação realizasse seu papel no 

desenvolvimento, com economia de custos: 

 

Para o aperfeiçoamento do sistema educacional, há que promover estudos, na busca 

de soluções próprias, adaptadas ao estágio de desenvolvimento do país, orientados 

dentro do princípio da rentabilidade, visando a aumentar as possibilidades de 
educação e melhorar a qualidade do ensino, a um custo mínimo. A utilização de 

uma nova tecnologia permitirá instituições mais flexíveis e mais propensas à 

inovação, segundo os conceitos básicos de uma estrutura educacional moderna; 

amplitude e flexibilidade para atingir a maior parcela possível da população; 

adaptação constante de currículos de acôrdo com os novos interêsses da população 

jovem, tendo em vista a incorporação contínua de novos conhecimentos. (BRASIL, 

1971b, p. 17, grifos nossos). 

 

Logo, buscava utilizar métodos e técnicas administrativas que levassem a uma 

operação planificada, além de dotar as instituições educacionais de estruturas flexíveis e 

permeáveis à inovação, permitindo que estas experimentassem as modernas tecnologias no 

campo educacional, que eram consideradas inovações também necessárias. Mas, nesse 

primeiro momento do planejamento educacional dos militares, podemos perceber que a 
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preocupação em reformar a administração do sistema educacional, estava voltada 

principalmente para a figura do próprio Ministério da Educação e Cultura, com fins de “[...] se 

compor uma estrutura mais flexível, dotada de maior capacidade de dinamismo e compatível 

com a renovação geral da administração pública brasileira [...]” (BRASIL, 1971b, p. 37). 

Somente assim, seria possível obter a “Revolução pela Educação” (idem, p. 204).  

Os projetos de nº 26 e 28, por exemplo, tratavam especificamente desse tema. As 

principais críticas feitas à administração do MEC eram em relação à centralização e ao 

despreparo das chefias e diretorias o que, segundo o projeto nº 28, influenciavam 

negativamente no rendimento desse órgão, tornando-o incapaz de economizar meios, prever 

metas e melhorar os resultados. Assim, o texto do projeto nº 26 chamava a atenção para a 

necessidade urgente de adequar os métodos, operacionalização e os próprios funcionários, às 

técnicas modernas de administração (BRASIL, 1971b, p. 193). 

 Pretendia-se com isso instaurar nos funcionários públicos do MEC, uma nova 

mentalidade, que fosse caracterizada pelo espírito de equipe, racionalização administrativa e 

elevação do atendimento, optando por um trabalho participativo e por objetivos, conforme 

estipulava a APO (Administração por Objetivos), idealizada por Peter Drucker. 

Em relação às inovações, de natureza científico-tecnológica, os planos dos militares 

enfatizavam, no caso da educação básica, principalmente o ensino de ciências e o uso de 

tecnologias em todo o sistema educacional. Termos como “renovação”, “revolução”, 

“evolução” da educação, saltam aos olhos na leitura do I PND (1972/1974) que, entre outras 

coisas, estabelecia que entre as atividades a serem desenvolvidas pelo Inpe (Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais), estariam “[...] estudos de viabilidade de implantação de sistema 

educacional via satélite, dentro do programa da Comissão Interministerial de Sistemas 

Avançados de Tecnologias Educacionais (SATE)” (BRASIL, 1971a, p. 61). 

O I PBDCT que se desdobrava desse documento, apresentava propostas mais 

específicas. Um dos tópicos sobre projetos especiais em que a tecnologia estaria voltada para 

o desenvolvimento social contemplava a área educacional. Neste tópico, o documento 

destacava projetos que objetivavam aplicar técnicas e instrumentais de telecomunicações para 

transmitir programas educacionais a um grande contingente de pessoas, inclusive cursos para 

a formação de professores primários, através de rádio e televisão. Como exemplos dessas 

iniciativas, estavam os projetos ‘Saci’ (Sistema Avançado de Comunicações 

Interdisciplinares), ‘Lobato’ e ‘João da Silva’ (BRASIL, 1973).  
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Essa supervalorização do uso de tecnologias no ensino manteve-se presente ao longo 

de todo o regime militar, como mostram os trechos abaixo, retirados de diferentes PND’s e 

PBDCT’s: 

 

Em Educação, atualizar o conhecimento científico e técnico ministrado nos 

diferentes níveis de ensino, pela revisão dos textos didáticos e técnicos, e pela 

expansão seletiva da pós-graduação. Ao mesmo tempo, manter-se em dia com os 

progressos na tecnologia educacional (pelo uso de sistemas de computação e 

outros avanços desse tipo), além de testar a viabilidade de aplicação, no Brasil, das 

mais avançadas técnicas de telecomunicações na transmissão de programas 

educacionais a grandes massas. (BRASIL, 1974a, p.137, grifos nossos). 

 
A recente evolução das ciências ligadas à educação, particularmente o 

desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos nas áreas de 

planejamento e administração educacional, psicologia da aprendizagem e da 

instrução, bem como na área da informação e das comunicações, levam à criação de 

um novo conceito: a tecnologia educacional. [...] O objetivo da atuação nessas três 

frentes – ciência e tecnologia, recursos humanos e apoio – visa a acelerar o 

processo de inovação educacional, quer a partir de transferência de tecnologia, 

quer a partir da criação de normas no País. (BRASIL, 1976a, p. 130, grifos 

nossos). 
 

 E para tornar essas diretrizes uma realidade, o último desses documentos estabelecia 

como estratégias do Ministério da Educação (MEC), entre outras ações, usar tecnologias para 

solucionar os problemas causados pela demanda por educação, além de inovações no campo 

da teleducação (BRASIL, 1976a). Coerentemente, os planos mais específicos da educação 

também apresentavam e ampliavam as propostas previstas nos planos mais gerais.  

 No I PSEC, por exemplo, a inovação tecnológica estava diretamente associada à 

necessidade de expandir a oferta educacional, mas com economia de gastos (BRASIL, 1971b, 

p. 23). O projeto nº 20, por exemplo, tratava da implantação do Sistema Avançado de 

Tecnologias Educacionais (Sate), já previsto no I PND, e que no I PSEC era entendido como: 

 

[...] a combinação de meios de comunicação e métodos de ensino que permite tornar 

ótimo o rendimento e a eficácia do sistema educacional, no sentido de se atingirem 

objetivos mensuráveis, prèviamente estabelecidos, minimizando custos. Um real 
avanço na difusão do ensino só se pode alcançar pela adoção de um enfoque desta 

natureza. (BRASIL, 1971b, p. 157). 

 

Nessa perspectiva economicista, o uso de tecnologias educacionais era entendido 

como forma de se aumentar a oferta de cursos a distância tanto para a população em geral em 

todos os níveis e modalidades – ensinos de 1º e 2º graus, ensino superior, educação técnica e 

de adultos - como também para a formação de professores, com a montagem de uma rede 

básica de estações de transmissão de sons e imagens, de forma racionalizada. Dessa forma, 

pretendia-se preparar o sistema educacional para “[...] realizar a institucionalização da 
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mudança, a fim de se incorporar em escala maior a violenta explosão de ritmo de progresso 

científico e tecnológico, esperada para a próxima década [...]” (BRASIL, 1971b, p. 34, itálicos 

do texto). Tais tecnologias educacionais eram explicitadas no texto do projeto nº 20: rádio 

educativo, TV educativa, cinema programado e ensino assistido por computadores (idem, p. 

158). 

Como podemos perceber, além de contemplar as facetas administrativa e tecnológica, 

a inovação educacional no I PSEC era também entendida como algo a ser feito “do alto” e 

que, implementada no sistema, contribuiria para que esse tivesse um melhor rendimento. O 

exemplo mais claro disso pode ser visto no projeto nº 32 que objetivava transformar o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) e demais órgãos subordinados, em grande 

centro coletor e difusor de inovações para serem usadas no sistema educacional, em 

articulação íntima com as escolas e os professores que, segundo o texto, seriam os 

“executores” que utilizariam as inovações produzidas. Assim, o documento vislumbrava dois 

níveis de tomada de decisões: o do “estudo-pesquisa” e o da “decisão-execução” que se 

integrariam através do Inep (BRASIL, 1971b, p. 233). 

Essas concepções sobre educação e sobre as inovações educacionais não iriam se 

alterar muito nos planos setoriais dos anos posteriores. No caso do II Plano Setorial para a 

Educação e Cultura (II PSEC 1975-1979), por exemplo, que considerava a educação como um 

instrumento para a formação de recursos humanos, o uso de novas tecnologias educacionais é 

visto como uma das formas de se maximizar e renovar todo o sistema educacional, bem como 

o próprio MEC. As propostas, que segundo o documento, seriam consideradas inovadoras 

para a modernização do MEC e o permitiriam apoiar a expansão do ensino, estavam bastante 

vinculadas com o aspecto da tecnologia educacional, principalmente o uso de emissoras de 

rádio e TV (BRASIL, 1976b, p. 60). 

Mas, é principalmente associado ao ensino supletivo que, inicialmente, se enfatizava o 

uso de tais tecnologias educacionais. No cap. 6, por exemplo, que trata dos objetivos do II 

PSEC, isso estava claro nos objetivos gerais para essa modalidade de ensino, que visava 

ampliar a oferta de serviços educacionais “[...] à população não atendida pelo ensino regular, 

mediante maior e mais efetiva utilização de tecnologias com vistas a superar os déficits 

quantitativos e qualitativos de escolaridade” (BRASIL, 1976b, p. 37). E também no capítulo 

7, as metas para o ensino supletivo contemplavam, entre outras ações, desenvolver novos 

métodos e técnicas para o ensino de adolescentes e adultos, além do uso de tecnologias 

educacionais nessa modalidade de ensino (idem, p. 41). 



88 

 

Porém, apesar de identificar-se uma ênfase maior no uso de tecnologias, a inovação 

nos planos educacionais dos militares não se limitava apenas a essa faceta. Apresentava uma 

visão mais diversificada, como podemos perceber principalmente no texto do II PSEC (1975-

1979). No capítulo 9 desse documento, que trata das ações estratégicas para o sistema 

educacional como um todo, propunha-se para fins de inovação do ensino, desde a 

reformulação curricular e o desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino de ciências, 

até a implantação de cursos de curta duração para formação de professores (BRASIL, 1976b, 

p. 47). E, a partir do capítulo 10, esse documento apresentava um conjunto de ações 

programadas, consideradas como ‘inovadoras’, para cada nível de ensino.  

Mas, será que essas propostas eram mesmo inovadoras? A que realmente 

interessavam? Para os ensinos de 1º e 2º graus, por exemplo, o II PSEC salientava como 

propostas de inovação a reestruturação dos currículos com ênfase na educação científica e em 

conteúdos de comunicação e expressão. E, no caso específico do 2º grau, propunha-se uma 

articulação com o mercado de trabalho. No caso da ênfase na educação científica, acreditava-

se assim estar formando os ‘cientistas do amanhã’ (BRASIL, 1976b), seguindo o otimismo 

cientificista pós-II Guerra e que era usado como muleta ideológica durante a Guerra Fria. 

Como aponta a literatura (GARCIA, 1995a; GERMANO, 2005), tais iniciativas 

apresentavam também o interesse em garantir e expandir a propaganda ideológica do regime, 

que já vinha enfrentado críticas e descontentamentos. Pois, como nos esclarece Coutinho 

(2008), uma das grandes contradições desse período de modernização conservadora foi o fato 

de que estando a serviço da acumulação do capital nacional e internacional, o Estado militar 

promoveu um crescimento da força produtiva e, consequentemente gerou condições objetivas 

para uma sociedade civil mais fortalecida e articulada.  

Logo, essa elegia à tecnologia educacional presente nos planejamentos setoriais dos 

militares possuía também aspectos não explícitos como, por exemplo, possibilitar que por 

meio das tecnologias e multimeios de comunicação, a ideologia do regime chegasse mais 

rapidamente aos rincões do país. Além disso, como lembra Evangelista (1997), desde a 

década de 1960 a Unesco já sugeria implementar um sistema de telecomunicações como 

solução para os problemas educacionais dos países em desenvolvimento, levando a uma 

ênfase no uso de recursos audiovisuais e telecomunicação
42

. Isso, ainda segundo essa autora, 

                                                             
42 Podemos ainda citar como exemplos da influência da Unesco, nesse aspecto do uso de tecnologias educacionais, a obra ‘A 
crise Mundial da Educação’, publicada originalmente em 1968 por um ex-diretor do Instituto de Planificação da Unesco e o 
documento ‘Aprender a ser’ produzido em 1972 por uma comissão internacional da Unesco e organizado por Edgar Faure. 
Nessas obras, enfatizava-se o uso das tecnologias educacionais como forma de individualização e massificação da mensagem 

para uma educação do futuro (FAURE, 1977) e como forma de inovação (COOMBS, 1986). 
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também serviu como forma de escoamento de produtos tecnológicos dos países mais 

desenvolvidos (EVANGELISTA, 1997). 

Interessante ressaltar também, que pegando carona nessa onda da tecnologia 

educacional voltava à cena, no plano pedagógico-didático, uma concepção tecnicista de 

educação que, segundo Saviani (2008), já disputava espaço com o movimento da Escola Nova 

desde 1961 quando foi criado, por iniciativa de um grupo de empresários do eixo Rio-São 

Paulo e pelos militares da ESG, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES).  

Concretamente, essas ‘propostas inovadoras’ para modernizar o sistema educacional, 

como se pretendia nos textos dos PSEC’s, andaram de mãos dadas com ações contraditórias, 

pois com a reforma dos ensinos de 1º e 2º graus (BRASIL, 1971c) tentava-se dar um caráter 

profissional e de terminalidade a esses níveis de ensino, principalmente ao 2º grau, como 

apontam Romanelli (2003) e Freitag (1986). Tais princípios estavam, de forma mais 

superficial, presentes também no ensino de 1º grau que, com a reforma de 1971, passou a ser 

composto pela junção dos antigos ensinos primário e ginasial. Por um lado isso extinguia o 

exame de admissão entre os dois níveis, permitindo uma continuidade no ensino de 1º grau, 

mas por outro, era também uma tentativa de fazer uma sondagem vocacional.  

Além disso, como destaca Werebe (1997), os professores da 5ª série não foram bem 

orientados sobre a continuidade que se pretendia, o que acarretou em muitas reprovações, se 

constituindo assim, ainda segundo essa autora, em um exame de admissão mascarado, 

barrando e desestimulando os filhos de trabalhadores a continuarem seus estudos. E, se caso 

chegassem ao 2º grau, a natureza terminal e profissionalizante desse nível educacional se 

incumbiria de ajustá-los ao mercado de trabalho, com uma formação de nível médio. Além 

disso, o acesso ao ensino superior foi ainda mais dificultado com a criação da seleção por 

vestibular, favorecendo os filhos das classes média e alta, que podiam pagar por cursinhos 

preparatórios
43

. 

No caso do ensino superior, outra ‘inovação’ seria o aumento do número dos cursos de 

curta duração. Com isso, em verdade, se pretendia, como manobra política, buscar atender à 

demanda da classe média por acesso a esse nível educacional ao mesmo tempo em que, do 

ponto de vista técnico-administrativo, seguindo a lógica da administração por objetivos, 

tentava-se economizar e maximizar recursos e formar quadro técnico para a modernização do 

país. Mas, o que se assistiu, de fato, foi a uma expansão desenfreada em que instituições 

isoladas e de natureza privada passaram a oferecer cursos de qualidade duvidosa, mas que, 

                                                             
43 Outra maneira de tentar conter essa demanda foi a proposição, no I PSEC (BRASIL, 1971b), de eliminar a gratuidade 

indiscriminada do ensino superior e do ensino de 2º grau. 
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aparentemente, acalmava os ânimos (VIEIRA; FREITAS, 2003; GERMANO, 2005; 

CUNHA, 2007; FONSECA, 2009a).  

O que se apresentou, na aparência, como uma proposta inovadora na modernização do 

sistema educacional, foi não mais que uma maneira de tentar atender, de forma precária, à 

grande demanda por educação, que ocorreu à época nos grandes centros urbanos, devido ao 

processo migratório das zonas rurais. Ou seja, a lógica do ‘mais com menos’: mais alunos em 

escolas precárias, com mais professores com menos formação e menor salário. 

Logo, mesmo com os planos gerais e educacionais propondo o estímulo ao uso de 

tecnologias e outras supostas inovações para modernizar a educação brasileira, as mudanças 

feitas pelos militares com a reforma universitária e a Lei nº 5.692/1971, foram, em sua 

essência, uma manobra para amainar os ímpetos da classe trabalhadora pela continuidade dos 

estudos e, quiçá, por um acesso ao ensino superior, como já bem discutiram muitos autores 

(ROMANELLI, 2003; VIEIRA; FREITAS, 2003; GERMANO, 2005; FREITAS; BICCAS, 

2009). Nesse cenário, podemos dizer que, coerentemente com o projeto desenvolvimentista, 

foi também uma forma de atrelar todos os níveis de ensino ao sistema produtivo, formando 

mão de obra barata e em grande contingente, para ocupar cargos de baixos salários nas 

indústrias e empresas nacionais.  

No contexto em que ocorria uma expansão principalmente quantitativa e no qual, 

segundo Germano (2005) e Freitas e Biccas (2009), ocorreu o aprofundamento de muitos 

problemas que afetavam principalmente os filhos da classe trabalhadora – diminuição de 

jornada escolar, falta de material didático, precarização da formação e do trabalho dos 

professores, dentre outros – os planos setoriais de educação falavam em inovação e 

modernização do sistema educacional. Mas, o que se apresentou, aparentemente, como 

inovador, nada mais foi que estratégias para manter o status quo, sem possibilidades de 

mudança efetiva. Como Germano (2005) bem define, o Estado militar buscou nos setores 

cultural e educacional, a legitimação que já ocorria no campo econômico, produzindo uma 

aparência de igualdade e de neutralidade, enquanto privilegiava certa camada da pirâmide 

social, aliada do projeto hegemônico. Portanto, inovações gattopardianas ou meras 

reiterações. 

Mas, este mesmo autor também observa que, desde meados da década de 1970, o 

regime ditatorial já vinha sendo questionado e a oposição aumentava, principalmente no 

âmbito de escolas e universidades. Germano (2005) destaca neste contexto a realização de 

seminários, como o de ‘História e Ciências Sociais’ ocorrido na Unicamp em 1975, e também 

as reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que, segundo ele, 
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desde 1974, vinham se caracterizando por discussões de natureza mais política e de oposição. 

E, em meio às greves que eclodiram a partir de 1979, a mobilização e resistência também se 

deram em outros segmentos da sociedade, como no caso de trabalhadores, jornalistas, 

advogados, certos setores da Igreja, entre outros. 

Segundo Saviani (2004, 2008) a mobilização dos educadores, nesse momento, foi 

marcada por problemas e contradições e considera que houve dois vetores distintos: de um 

lado, capitaneado pelas entidades de cunho acadêmico-científico, como a Associação 

Nacional de Educação (Ande), o Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes) e a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)
44

, havia a busca 

por uma escola pública de qualidade, aberta a todos e preocupada com as necessidades da 

classe trabalhadora. Por outro lado, havia também a preocupação com o aspecto econômico-

corporativo, de natureza mais reivindicatória - daí as greves -, protagonizada pelas entidades 

sindicais de diversas regiões do país, articuladas nacionalmente em torno da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) e da Associação Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior (Andes).  

Os autores supracitados destacam a importância da realização, em 1978, do I 

Seminário Brasileiro de Educação, que seria o germe inicial das Conferências Brasileiras de 

Educação (CBEs)
45

, organizadas conjuntamente pela Ande, Cedes e ANPEd nos anos 

subsequentes. Para Saviani (2008), a I CBE destoou do I Seminário, pois, ao contrário deste, 

que se caracterizava mais pela denúncia ao autoritarismo do regime, passou-se a discutir a 

busca por propostas alternativas para os problemas da educação brasileira, abrindo espaço 

para que emergissem concepções pedagógicas contra-hegemônicas.  

Como esclarece Germano (2005), nos anos finais da ditadura os militares passaram a 

focar estrategicamente a questão da cultura e do desporto. Isso pode ser percebido ao 

analisarmos o III Plano Setorial de Educação e Cultura (III PSEC 1980-1985), que além de 

enfatizar, pelo menos teoricamente, a importância de um planejamento descentralizado e 

participativo, também aponta outras duas prioridades das políticas educacionais e culturais 

naquele momento: a educação no meio rural e nas periferias urbanas (BRASIL, 1980b). Essa 

ênfase na educação e cultura popular da zona rural e das periferias urbanas era feita com a 

alegação de que deveriam ser valorizados, como exemplos de criatividade e sobrevivência. 

Assim, em relação especificamente à educação, o III PSEC apresentava como objetivos 

                                                             
44 A ANPEd existia desde 1977, enquanto o Cedes e a Ande foram criados oficialmente em 1979 (SAVIANI, 2008). 
 
45 As CBEs realizadas a partir de então foram no total de seis, nas seguintes cidades e anos: São Paulo (1980), Belo Horizonte 

(1982), Niterói (1984), Goiânia (1986) e Brasília-DF (1991). 
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ampliar as oportunidades educacionais e reduzir as diferenças regionais, através da relação 

educação-trabalho também como estratégia de sobrevivência dos mais pobres (BRASIL, 

1980b, p. 19). 

Como podemos perceber, a perspectiva de uma população como fator de produção, 

vigente desde o I PSEC, continuava presente nesse último plano setorial do regime, mas agora 

sob outra justificativa: a de contribuir com a sobrevivência e valorização dos mais carentes. 

Segundo Germano (2005), desde meados dos anos 1970, a ideologia do regime vinha se 

apropriando do discurso crítico da sociedade civil, esvaziando seu poder latente de 

contestação. Segundo esse autor, várias medidas foram tomadas para atender os “socialmente 

mais vulneráveis”, os “carentes”, propalando a importância da participação comunitária. Mas, 

por trás dessas supostas preocupações dos militares, estava a preocupação em retomar espaço 

perdido com a penetração e influência cada vez maior dos grupos de resistência no meio rural 

e nas periferias urbanas (GERMANO, 2005). 

Criticando a educação regular por considerá-la elitista e incapaz de atender às 

necessidades da população carente da zona rural e das periferias urbanas, o III PSEC exaltava 

o uso do ensino supletivo como forma de acesso à educação pela população mais pobre, sendo 

entendido como um processo próprio da educação de adolescentes e adultos e que deveria ser, 

de acordo com o documento, capaz de criatividade para atender às características específicas 

de cada clientela e ser inovador tanto na busca de colaboração com a redistribuição de renda, 

quanto no seu aspecto participativo e mobilizador (BRASIL, 1980b).  

Em relação à inovação educacional, percebe-se no texto do III PSEC o foco ainda nos 

aspectos administrativo e de uso de tecnologias. No caso do primeiro aspecto, com o regime 

já entrando em declínio, os militares propunham agora uma modernização técnico-

administrativa pautada por um planejamento descentralizado e participativo:  

 

Dentro de uma visão descentralizada de condução da política setorial, a aplicação e a 

captação de recursos deverão ser feitas, em certos casos, através das bases. Esta 

meta deve ser objeto de estudo acurado, de modo a se obter satisfatório subsídio 

entre as bases e os órgãos centrais. (BRASIL, 1980b, p. 18). 

 

 Em relação ao uso de tecnologias aplicadas à educação, cultura e desporto, falava-se 

em privilegiar as camadas mais carentes da população e, mais uma vez, no uso dessas 

tecnologias como forma de expansão da oferta educacional, pois, segundo o III PSEC, novas 

formas de educação básica, em regiões geograficamente distantes, poderiam ser oferecidas 

com a adaptação e desenvolvimento de tecnologias apropriadas aos adultos. Mas, para além 

do simples uso das tecnologias na educação de jovens e adultos, o III PSEC deixava claro 
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também a sua importância para se concretizar o sistema educacional idealizado pelo regime 

(BRASIL, 1980b, p. 22-23). 

Mas, além dessas duas dimensões, a administrativa e a tecnológica, o texto do III 

PSEC também contemplava outras formas de inovação: metodológicas, curriculares, técnicas 

de ensino, entre outras. E aqui, há algo interessante a ressaltar: ao contrário do que vinha 

sendo propalado nos PSECs anteriores, o III PSEC apontava para a possibilidade desse tipo 

de inovação ser realizada nos próprios estabelecimentos de ensino, de forma a contemplarem 

as necessidades educacionais específicas de suas clientelas. O que nos permite concluir que 

esse terceiro plano setorial rompia, pelo menos teoricamente, com a perspectiva de uma 

inovação educacional feita pelo alto para ser executada nas escolas, já antecipando uma 

discussão que avançava nessa época nas reformas educacionais de países centrais do 

capitalismo. De uma forma geral, as estratégias apresentadas pelo III PSEC para a educação 

nas periferias urbanas, sintetizavam as principais mudanças que esse último plano setorial 

propunha para a educação como um todo: 

 

- participação da comunidade no processo educativo e na administração do sistema; 

- adequação dos serviços educacionais à realidade sócio-cultural; 

- concepção da escola como centro de irradiação comunitária, pela sua utilização 

alternativa em tempo integral, e como recurso às práticas educativas não-

convencionais; 

- criatividade e flexibilidade no enfoque e na condução de currículos, bem como 

na organização do sistema; 

- integração das ações educativas com as ações conexas sociais e econômicas, 

principalmente na esfera do trabalho, da saúde e nutrição e das potencialidades 

econômicas de cada localidade. (BRASIL, 1980b, p. 30-31, grifos nossos). 

 

 Outro aspecto que julgamos interessante destacar sobre esse último plano setorial dos 

militares é em relação à valorização dos traços culturais da comunidade como molde para a 

educação, privilegiando a cultura de estilo popular ligadas às estratégias de sobrevivência, 

com potencialidade criativa da comunidade em ambiente de participação (p. 32). Mesmo que 

isso fizesse parte de uma estratégia de apropriação da crítica feita pela sociedade civil e de 

retomada de poder pelo regime, como aponta Germano (2005), entendemos que esse tipo de 

proposta também antecipava de certa forma, uma das ideias do projeto neoliberal que, a partir 

dos anos 1990, e, principalmente sob o governo Lula, se fortaleceria: o das inovações sociais 

feitas pela própria comunidade para resolver seus problemas.  

Mesmo com o III PSEC apresentando, devido ao contexto de ocaso do regime, 

diferenças significativas em relação aos planos setoriais anteriores, podemos afirmar que os 

planos educacionais da ditadura civil-militar, fortemente atrelados à estratégia nacional-
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desenvolvimentista, enfatizaram como inovação principalmente o uso de novas técnicas 

administrativas e o uso de tecnologias em todos os níveis educacionais
46

. Mas, também outros 

aspectos foram considerados inovadores, tais como a ênfase no ensino de ciências, mudanças 

curriculares, desenvolvimento de novas metodologias de ensino, articulação escola/empresa, 

dentre outros.  

Assim, podemos concluir que a preocupação com a inovação esteve presente nas 

políticas dos governos militares, principalmente relacionada a dois sentidos: a) inovação que 

se esperava ser produzida pelas instituições (científico-tecnológica) e b) inovação a ser 

realizada nas instituições para garantir maior eficiência e maximização dos gastos (técnico-

administrativa). Ambas, voltadas para atender aos objetivos de modernização do capitalismo 

de Estado planejado pela ditadura civil-militar. No caso específico do sistema educacional 

podemos concluir também que estes dois tipos de inovação estavam presentes, mas com uma 

pequena diferença. Enquanto a inovação do tipo técnico-administrativa foi colocada em 

prática em todos os níveis de ensino, através das reformas realizadas, o primeiro tipo 

(científico-tecnológico) era algo que se esperava ser produzido apenas pelas universidades, 

para ser aplicada, além de nas indústrias, também nos demais níveis de ensino, sob a forma de 

novas tecnologias de ensino e novos currículos, preferencialmente com formação científica 

mais forte. 

Essa perspectiva aplicacionista levou a ‘inovação educacional’, no período militar, a 

ser entendida como algo que deveria ser feito “do alto”, ou seja, pensada e planejada por 

especialistas para depois serem executadas pelos professores nas escolas que serviriam, então, 

como laboratórios de testes dessas inovações. Como vimos no capítulo 1, essa perspectiva era 

bastante comum em meados dos anos 1970 e seguia uma matriz norte-americana, que 

segundo Angulo Rasco (2000), caracterizava-se por uma racionalidade instrumental de 

controle da sociedade. 

Portanto, as reformas e propostas educacionais realizadas pela ditadura civil-militar, 

sob a orientação de organismos internacionais como a Usaid e o Banco Mundial, procuraram 

vincular cada vez mais o sistema educacional ao sistema produtivo. Daí o fato, por exemplo, 

da vinculação escola/empresa, no caso da educação básica, e da vinculação 

universidade/empresa/estado, no caso da pós-graduação, aparecerem como ‘propostas 

inovadoras’ nos planos educacionais, como no caso do II PSEC e nos Planos Nacionais de 

                                                             
46 Aspecto este que Garcia (1995) cunhou de “pragmatismo tecnocrático”. 
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Pós-graduação (PNPGs) 
47

. De certa forma, isso continuou a ser um objetivo buscado nos 

anos subsequentes. 

 

 

2. A inovação nas políticas educacionais a partir dos anos 1990 

 

Autores de diferentes formações, mas que resgatam a historicidade na análise de suas 

temáticas (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007; COUTINHO, 2008; BRUM, 

2011) são unânimes em afirmar que, com o fim da ditadura militar, a transição democrática 

que se processou não representou uma revolução, ou seja, uma ruptura com a ordem estatal e 

socioeconômica de períodos anteriores, mas foi apenas um rearranjo entre as diferentes 

frações das classes dominantes. Coutinho (2008) chama a atenção para o fato de que o 

primeiro presidente civil após o regime militar foi nada menos que José Sarney, ex-presidente 

da Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido que deu sustentação política à ditadura 

militar. Assim, como essa transição se revestiu de características “prussianas”, de uma 

revolução passiva feita “pelo alto”, consequentemente predominaram elementos do velho 

modelo de Estado semi-oriental, como o clientelismo, o populismo e a tutela militar 

(COUTINHO, 2008).  

Assim, herdando aspectos positivos e negativos do projeto econômico militar, José 

Sarney (1985-1990) teve um governo carente de representatividade e de legitimidade junto à 

sociedade civil, caracterizado também por crise econômica, inflação e tentativas de saná-las 

com diferentes planos econômicos: Cruzado (1986), Bresser (1987) e Verão (1989) (BRUM, 

2011). No campo educacional, segundo literatura específica, também não houve novidades, 

limitando-se essa gestão a seguir as políticas herdadas dos militares. Uma política que, 

segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), impediu que se consolidasse uma cooperação 

efetiva entre as esferas federal, estadual e municipal, à sobreposição de funções e má 

utilização dos recursos. Já Vieira (2008) caracteriza esse período, do ponto de vista das 

políticas educacionais, como “tempos de indefinição”, onde a análise dos documentos oficiais 

de política educacional apontava preocupações principalmente com a relação 

quantidade/qualidade e, de forma menos enfática, com a centralização/descentralização. 

Apesar dessa indefinição por parte do governo federal, para Saviani (2008) a década de 1980 

foi uma das mais fecundas, do ponto de vista da organização do campo educacional, 

justamente por essa busca de teorias que, para além de se contraporem à pedagogia oficial, 

                                                             
47 Sobre os PNPGs, discorreremos mais detalhadamente no capítulo 3. 
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também apresentavam propostas alternativas
48

. Além disso, esse autor destaca também que, 

pelo menos no início, houve atuações mais efetivas nos municípios e nos estados. 

Com a assunção de Fernando Collor de Mello à presidência da República (1990-

1992)
49

, a preocupação com a inovação voltou à pauta das políticas educacionais e o termo 

aparecia nos documentos governamentais sempre aludindo a propostas de algo novo, mesmo 

que nem sempre o que estivesse sendo proposto o fosse realmente. Um exemplo concreto 

disso está no documento intitulado ‘Programa Setorial de Ação do Governo Collor na Área de 

Educação 1991-1995’. O documento iniciava apresentando os fundamentos para a educação, 

presentes na Constituição Federal e na política governamental do período e considerava que a 

educação “[...] é condição básica no processo de desenvolvimento auto-sustentado, bem como 

requisito essencial de uma sociedade democrática” (BRASIL, 1990, p. 9). O documento 

propunha ainda que o papel do Estado deveria ser repensado, adequando-se a uma política 

educacional que estivesse voltada para desenvolvimento econômico, científico, social e 

cultural e que se articulasse também com a iniciativa privada. E, após apresentar um 

diagnóstico, o documento abria seu terceiro capítulo trazendo o que julgava serem 

“prioridades e inovações setoriais” (idem, p.17). 

Resguardadas as devidas comparações possíveis de se fazer entre um regime ditatorial 

e um governo pós-transição democrática, podemos dizer que muitas dessas ‘inovações’ já 

haviam sido propostas na época dos militares, como por exemplo, a proposta de modernização 

do ensino-aprendizagem e da capacitação tecnológica, por meio do uso de tecnologias 

educacionais. Outro exemplo era a busca pela vinculação escola/empresa, como forma de 

apoiar o sistema produtivo. Não detalharemos aqui as políticas educacionais desse governo, 

mas vale destacar que Vieira (2008) considera que esse período foi, em termos de educação, 

um tempo de muito discurso e pouca ação, com propostas de grande impacto que não tiveram 

continuidade por falta de compromisso do governo. 

Mas, a partir dos anos 1990 ocorreu uma grande mudança no significado atribuído ao 

termo “inovação” nas políticas para a educação, que teve enorme consequência para a escola, 

professores e sociedade como um todo. Esse novo movimento começou a aparecer nas 

políticas educacionais brasileiras a partir do governo de Itamar Franco (1992-1994) e para 

entendermos que mudança foi essa e como, até os dias atuais, ela influencia o senso comum 

                                                             
48 Como vimos no capítulo anterior, foi justamente nesse momento de efervescência de ideias que a questão da inovação 
educacional começou a ser discutida academicamente de forma mais crítica. 
49 Seu mandato foi de 15 de Março de 1990 até 2 de Outubro de 1992, quando então, após inúmeras denúncias de corrupção, 

foi impedido de prosseguir e passou pelo primeiro processo de impecheament da história política brasileira. 
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sobre as inovações educacionais, é necessário fazermos uma incursão, mesmo que rápida, pela 

política educacional desse período, bem como pelo contexto em que tal política foi elaborada. 

Como sintetiza Miranda (1997), era um momento em que a geopolítica mundial vinha 

sendo modificada, com redefinição dos centros hegemônicos e exacerbamento da 

globalização mercantilista, juntamente com uma revolução tecnológica na produção 

capitalista. Um contexto de reestruturação produtiva tardia do capital nos países periféricos, 

cujos governos, sob influência e pressão de organismos internacionais como Banco Mundial, 

Unesco e Cepal, deram início a um processo de reforma neoliberal das instituições sociais em 

toda a América Latina (MIRANDA, 1997; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007). 

Diferentes autores nos mostram que as políticas educacionais adotadas nessa época 

foram apenas os pontos iniciais de uma reforma mais radical que se efetivaria nos mandatos 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Vieira (2008), por exemplo, considera esse 

período do governo Itamar Franco (1992-1994), em relação à educação, como um tempo de 

tentativa de retomada e de definição da política educacional, mas que no governo FHC esses 

rumos seriam mais bem definidos. Para Shiroma, Moraes e Evangelista (2007) foi nesse 

período que diferentes “arautos”, internos e externos, ajudaram a construir o consenso sobre a 

necessidade da reforma educacional que o governo de FHC realizaria alguns anos depois. 

Retomando o compromisso assumido pelo Brasil durante a Conferência de Jomtien
50

, 

ocorrida em 1990 na Tailândia, o governo de Itamar Franco elaborou o “Plano Decenal de 

Educação para Todos” (BRASIL, 1993), que já em sua introdução, chamava a atenção para as 

diversas “inovações” que estariam permitindo a universalização da educação básica e a 

importância desse nível de ensino para formar o cidadão e permitir, sob novas perspectivas, a 

retomada do desenvolvimento do país. Afirmando estar contemplando a missão de eliminar o 

analfabetismo, prevista na Constituição de 1988, o plano assumia, como objetivo mais amplo, 

o compromisso de “[...] assegurar, até o ano 2003, a crianças, jovens e adultos, conteúdos 

mínimos de aprendizagem que atendam a necessidades elementares da vida contemporânea” 

(BRASIL, 1993, p. 12-13). 

Logo, convergindo com as orientações sobre as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem (Nebas) e com a centralidade na educação fundamental, discutidas na 

conferência de Jomtien, o Plano Decenal discorria, em seu primeiro capítulo, sobre a situação 

e perspectivas da educação fundamental, destacando a necessidade de mudanças no sistema 

educacional. Alertava ainda para o esgotamento do modelo de desenvolvimento e crescimento 
                                                             
50 Essa conferência foi financiada conjuntamente pelo Banco Mundial, Unesco, Unicef e Pnud e seguia as orientações do 
Banco Mundial, para a centralidade no ensino primário, propondo a implantação das Nebas como referencial para os países 

participantes (MIRANDA, 1997; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007; TORRES, 2009). 
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econômico do país e que a instabilidade econômica, causando grande desigualdade social, 

teria favorecido o clientelismo na política e na administração pública, caracterizando assim 

um sério obstáculo à democracia. Com esse argumento, ficava fácil justificar a necessidade de 

se fazer ajustes estruturais que permitissem ao país retomar o seu desenvolvimento (BRASIL, 

1993). 

 Apontando deficiências do sistema educacional quanto ao desenvolvimento de 

“competências” que julgava serem importantes para a retomada desse desenvolvimento – em 

comunicação, matemática e ciências – e também da formação de professores, o documento 

concluía que com esses problemas o sistema educacional brasileiro acabara se tornando um 

obstáculo à inserção do país na economia internacional. E, esta inserção somente ocorreria, 

segundo o documento, se o sistema educacional fosse capaz de formar indivíduos “criativos” 

e “inovadores” (BRASIL, 1993). 

Assim, ao discorrer sobre os objetivos gerais para o desenvolvimento da educação 

básica, o plano propunha que para ampliar os meios e o alcance desse nível de ensino, a 

escola deveria ser considerada como um espaço privilegiado de gestão, incentivando a 

criatividade do cidadão e sua capacidade de inovar e se ajustar à sociedade. E também como 

uma prestadora de serviços educacionais em que a inovação deveria ser estimulada e avaliada 

(BRASIL, 1993). 

O documento atribuía ainda ao próprio MEC um papel de indutor e avaliador de 

inovações, regulando parcerias entre empresas privadas, governo e escolas consideradas 

potencialmente inovadoras: 

 

Será necessário, também, incrementar, de modo socialmente eqüitativo, os 

investimentos privados em educação, especialmente mediante o apoio de empresas, 

sociedades civis e organizações não-governamentais, a escolas e programas 
educacionais inovadores e de boa qualidade, dando prioridade àqueles que atendem 

às clientelas mais pobres. O MEC, com os recursos de que dispõe, deve atuar como 

estimulador dessas parcerias e como instrumento de redução das desigualdades entre 

as redes, entre as regiões e entre as áreas urbanas e rurais, pautando suas 

transferências pela qualidade, caráter inovador e alcance social dos projetos a serem 

apoiados. (BRASIL, 1993, p. 55-56). 
 

 Mas, que tipos de inovações deveriam ser essas? Qual o referencial adequado para 

formar indivíduos inovadores? Inovadores em que sentido? Segundo o texto do Plano 

Decenal, a educação básica deveria satisfazer o que considerava como “necessidades básicas 

de aprendizagem”, para crianças, jovens e adultos, permitindo-lhes participar plenamente da 

vida econômica, social, cultural e política do país (BRASIL, 1993, p.37). Cabe destacar que 
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nesse ponto, o texto seguia basicamente as orientações da Declaração Mundial de Educação 

para Todos, ocorrida em 1990, na Tailândia: 

 

Cada pessoa — criança, jovem ou adulto — deve estar em condições de aproveitar 

as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 

para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a 
solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes) necessários para que os seres 

humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e 

trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a 

qualidade de vida, tomar decisões fundamentais e continuar aprendendo. 
(DECLARAÇÃO DE JOMTIEN, 1993, p. 73) 51. 

 

 

Mas, o aspecto do trabalho que, como podemos perceber pelo trecho acima, aparece na 

Declaração Mundial como uma entre outras possibilidades do ser humano, recebeu um 

destaque maior no texto do Plano Decenal quando este salientava que essas necessidades 

básicas seriam especialmente as do mundo do trabalho e que, portanto, entre os objetivos 

gerais de desenvolvimento da educação básica, seria preciso definir padrões de aprendizagem 

para se alcançar as seguintes competências básicas nos domínios cognitivo e social (BRASIL, 

1993, p. 37). Tais ‘competências’ casavam-se perfeitamente com aquilo que empresas 

empregadoras - o mercado de trabalho - esperam de seus funcionários, ou seja, que fossem 

capazes de criar, se expressar bem, tomar decisões e trabalhar em grupo.  

O texto do Plano Decenal propunha estabelecer assim uma articulação entre a 

educação e o mercado de trabalho, de tal forma que este último ditasse à primeira, os 

referenciais que deveriam orientar a formação dos educandos, reduzindo a educação, portanto, 

à condição de mera fornecedora de uma massa trabalhadora com formação mediana. Para 

tanto, mudanças no currículo seriam imprescindíveis. E é justamente isso que o texto do Plano 

Decenal, que considerava a escola como uma prestadora de serviços, trazia como exemplo de 

inovação pedagógica necessária, salientando a importância de se fazer ajustes na legislação e 

na administração educacional que visassem à descentralização e permitissem “[...] novas 

experiências curriculares, processos de avaliação de ensino e outras inovações 

pedagógicas, fortalecendo, para tanto, parcerias com os Conselhos de Educação e com as 

Comissões de Educação dos legislativos nacional, estaduais e municipais” (BRASIL, 1993, p. 

54, grifos nossos). 

Mas, para justificar as mudanças a serem feitas, além das deficiências já apontadas 

acima, o documento enfatizava ainda que um dos grandes impedimentos para a inovação seria 

                                                             
51 O texto da Declaração Mundial sobre Educação para Todos consta no corpo do Plano Decenal de Educação para Todos. 

Daí o ano de referência ser o mesmo, ou seja, 1993. 
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a forma de gestão educacional até então vigente, que se caracterizaria por uma forte 

centralização. E isso, segundo o texto, além de dificultar o financiamento – gerando 

clientelismo e favoritismo – também impediria a ocorrência de inovação no sistema 

educacional e o maior desempenho por parte da escola (BRASIL, 1993, p. 27). 

Logo, com essa argumentação, o documento tentava convencer de que havia uma crise 

grave na educação básica, buscando um consenso sobre as reformas que deveriam ser feitas e, 

assim, trazia em seu capítulo 3, as estratégias necessárias para tanto. Cabe aqui destacar que, 

apesar de o título desse capítulo se referir à universalização do ensino fundamental e à 

erradicação do analfabetismo, na verdade as estratégias apresentadas possuíam, se 

concretizadas, uma amplitude e impacto bem maiores, contemplando também o ensino médio, 

a educação de jovens e adultos, formação e profissionalização dos professores, etc.  

De uma forma geral, o que se pretendia era a vinculação de toda a educação básica ao 

sistema produtivo, para alavancar o desenvolvimento do país e permitir que este se inserisse 

de forma competitiva no mercado internacional. Pretensão esta que, de certa forma, não era 

tão inovadora assim, pois havia sido pretendida também pelos militares com a reforma dos 

ensinos de 1º e 2º grau em 1971. Resguardadas, claro, as devidas diferenças entre os dois 

momentos históricos que se caracterizam por formas diferentes de acumulação do capital – 

fordismo e acumulação flexível, respectivamente - e, consequentemente, relações 

diferenciadas entre este e o Estado, como nos aponta Coutinho (2008) em texto sobre a gênese 

e evolução histórica do Estado brasileiro e também a obra de David Harvey (2009) que 

analisa essa relação em nível mundial. 

Em verdade, é importante destacar que essa retomada do interesse na educação como 

alavanca para o desenvolvimento dos países, emergiu em toda América Latina em fins dos 

anos 1980 e início de 1990 graças, principalmente, à atuação da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (Cepal) 
52

. O Plano Decenal do governo Itamar Franco era um 

reflexo desse movimento, pois o texto seguia à risca as orientações estabelecidas em conjunto 

pela Cepal e pela Unesco, na obra Educación y Conocimiento: eje de la transformación 

productiva con equidad (CEPAL/UNESCO, 1992). Em alguns trechos, o Plano Decenal 

parece copiar as argumentações dessa publicação cepalina como, por exemplo, ao apontar 

características do baixo desempenho e do insucesso do sistema educacional brasileiro. Outro 

ponto em comum é que, assim como o livro da Cepal/Unesco, o Plano Decenal do Governo 

de Itamar também enfatizava a descentralização e autonomia, alertando para o fato de que as 

                                                             
52 Como nos mostram Shiroma, Marcondes e Evangelista (2007), essa instituição funcionou ativamente como um dos 

“arautos” externos para as reformas neoliberais que ocorreram no Brasil na década de 1990.   
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mudanças poderiam acarretar em resistência por parte de alguns setores (BRASIL, 1993, p. 

32). 

Anteriormente às orientações feitas em conjunto com a Unesco, a Cepal já apontava 

no texto Transformación productiva com equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de 

America Latina y el Caribe en los años noventa, publicado originalmente em Março de 1990, 

rumos para as mudanças educacionais que julgava necessárias ao desenvolvimento da região, 

propondo o atrelamento da educação ao sistema produtivo. Nessa obra, a Cepal considerava 

as experiências socioeconômicas da década de 1980 como uma aprendizagem dolorosa e 

previa os anos de 1990 como um ponto de inflexão para o desenvolvimento da região, em que 

os desafios trariam muitas exigências aos países (CEPAL, 2000, p. 892). 

Defendendo que a transformação produtiva com equidade deveria ser alcançada no 

contexto de uma competitividade internacional e argumentando sobre a necessidade de 

mudanças no desenvolvimento dos países da América Latina e Caribe, a obra destacava 

esforços decisivos em relação à industrialização, preservação do meio ambiente e coesão 

social, apresentando o que chamava de “elementos propositivos” para melhorar a inserção 

internacional e a articulação produtiva dos países dessa região. Entre estas proposições, estava 

a preocupação em fomentar a inovação, principalmente tecnológica, visando adequar à 

reestruturação produtiva que ora se processava e, para tanto, a educação era conclamada a 

desempenhar seu papel – reduzido – de capacitação de recursos humanos para o sistema 

produtivo (CEPAL, 2000). 

Podemos perceber ao ler esse documento que, típico da política neoliberal que 

embasava as propostas cepalinas, a Cepal já propunha a descentralização das 

responsabilidades do Estado com a educação, transferindo para outros segmentos da 

sociedade civil essa tarefa. Defendendo uma articulação público/privado, o documento da 

Cepal realçava a figura de um Estado mínimo e apenas regulador, para viabilizar essa 

reestruturação produtiva dos países da região (CEPAL, 2000, p. 903) 
53

.  

As propostas apresentadas neste documento de 1990 eram gerais e a partir delas e 

também das recomendações da Declaração de Quito, elaborada em Abril de 1991, a Cepal 

desenvolveu orientações mais específicas para a área educacional, publicando em 1992, em 

parceria com a Unesco, o documento Educación y Conocimiento: eje de la transformación 

productiva con equidad (CEPAL/UNESCO, 1992). Seguindo essas orientações, o novo 

documento tinha como ideia central a incorporação e difusão do progresso técnico como o 

                                                             
53 Como vimos acima, estas são basicamente as mesmas recomendações feitas por teóricos neoliberais como Milton 

Friedman e Peter Drucker, em suas respectivas obras. 
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fator principal da compatibilização entre transformação produtiva, democracia e equidade 

social, gerando assim uma maior capacidade de competitividade internacional dos países. 

Assim sendo, o documento chamava a atenção para a necessidade de aprofundar-se e 

sistematizar as inter-relações entre o sistema educativo e o desenvolvimento tecnológico, para 

fins do que considerava ser uma “transformação produtiva com equidade” e estabelecia como 

objetivo principal da estratégia apresentada, contribuir para criar, na década de 1990, as 

condições necessárias para essa articulação entre o sistema educacional e o produtivo.  

Tal estratégia propunha colocar a educação e o conhecimento como elementos-chave 

para impulsionar o desenvolvimento da região (CEPAL/UNESCO, 1992, p.16-20) 
54

. Partindo 

de uma concepção de “cidadania moderna” constituída, segundo o documento, por uma 

mescla de democracia, equidade social e competitividade internacional, a proposta se 

caracterizava como indutiva, sistêmica e de mudança institucional, cujas orientações deveriam 

focalizar a ação nos resultados da educação e da capacitação tecnocientífica, articulando-as 

com as exigências pessoais e das empresas, rompendo assim com o isolamento dos 

estabelecimentos educacionais e atribuindo aos agentes sociais mais autonomia e 

responsabilidade (CEPAL/UNESCO, 1992, p. 19). Dessa forma, os objetivos da política 

educacional proposta pelo documento cepalino contemplavam, entre outros, propiciar uma 

gestão institucional responsável, apoiar a profissionalização e o protagonismos dos 

educadores e “[...] Impulsar la creatividad en el acceso, difusión e innovación cientifico-

tecnológicos” (CEPAL/UNESCO, 1992, p. 141, grifos nossos). 

Assim, podemos perceber que a proposta cepalina buscava abertamente o consenso 

sobre a importância da incorporação do progresso técnico-científico e sobre a necessidade de 

reformas nos sistemas educacionais dos países, de forma a atrelá-los ao sistema produtivo. 

Para isso propunha como uma das políticas necessárias, a abertura do sistema educacional – 

leia-se: descentralização, exploração privada da educação como mercadoria e 

responsabilização da sociedade pelo financiamento e avaliação da qualidade educacional - às 

demandas sociais como forma de garantir o que intitulava de “acesso universal aos códigos da 

modernidade” e de impulsionar a criatividade no acesso e difusão da inovação científico-

tecnológica. A capacidade de inovação em suas instituições seria, segundo o documento, uma 

                                                             
54 Tal centralidade na educação e no conhecimento é entendida por Miranda (1997) como a proposta de um novo paradigma 
que atenderia a uma exigência da racionalidade instrumental requerida pela produção capitalista e que seria, portanto, ponto 
comum nas orientações de diferentes organismos internacionais para as políticas educacionais dos países da América Latina. 
Essa autora destaca ainda ser esta centralidade, entre as demais temáticas dessas orientações (equidade, descentralização etc.), 
a que mais se encontra a salvo de críticas. Entre as possíveis respostas para a simpatia e adesão a essa proposta estaria, 
segundo a autora, o fato de esta centralidade estar embasada em teorias psicopedagógicas convincentes sobre o processo de 
ensino-aprendizagem, como por exemplo, o construtivismo. 
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das exigências para que os países fossem capazes de conciliar sua inserção na economia 

internacional com a equidade social. E para isso, segundo o documento, a educação 

desempenharia um importante papel para desenvolver as capacidades inovadoras dos países 

(CEPAL/UNESCO, 1992). 

Para entender melhor esse papel atribuído à educação, é preciso termos em mente que 

a Cepal partia de uma análise estruturalista e sistêmica da relação entre sociedade e economia 

(vide fig. 3), amparada pelos aportes teóricos da chamada Nova Teoria Econômica de linha 

neoschumpeteriana, de analistas da Gestão Empresarial como Peter Drucker – ambas 

discutidas anterioremente – e de analistas de perspectivas como Alvin Tofler, para afirmar a 

necessidade de mudanças na educação para a década de 1990 (CEPAL/UNESCO, 1992). 

 

 

FIGURA 3 - Proposta sistêmica da Cepal para as relações entre o sistema produtivo e o 

sistema educacional. 
Fonte: Cepal/Unesco (1992, p. 137). 

 

 

 Aliás, cabe aqui destacar também, que entre os neoschumpeterianos os quais 

influenciaram o pensamento cepalino, estava o economista inglês Cristopher Freeman, citado 

anteriormente, o qual sempre esteve envolvido com a assessoria para elaboração dos manuais 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
55

, conhecidos 

como manuais ‘Família Frascati’. Entre estes está o ‘Manual de Oslo’, que foi desenvolvido 

                                                             
55 A OCDE surgiu em 1961, substituindo a antiga Organização Européia para a Cooperação Econômica (OECE) que, assim 
como outras instituições multilaterais, nasceu logo após a II Guerra Mundial, em 1948 e inicialmente foi utilizada para ajudar 
a gerir o Plano Marshall de reconstrução da Europa pós-guerra. Com a mudança para OCDE passou a abranger também 
países não europeus. Todos os manuais dessa organização estão disponíveis no site do MCT: 

<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4639.html>, Acesso em 2 de Jun. de 2013, 15: 27 h. 
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pela OCDE em parceria com a Eurostat (European Commission Statistics). Juntamente com 

os outros manuais, constituem uma família de textos/diretrizes dedicada à mensuração e 

interpretação de dados sobre ciência, tecnologia e inovação. Há os manuais que tratam de 

dados sobre P&D (Manual de Frascati), de indicadores de globalização e recursos humanos 

em C&T (Manual Canberra) e também dados estatísticos sobre biotecnologia (OCDE, 2005).  

O Manual de Oslo oferece diretrizes para se coletar e interpretar dados sobre 

inovação
56

 e, apesar de ser elaborado para uso nos países-membros da OCDE, vem sendo 

traduzido e utilizado por países fora desse âmbito, como o caso do Brasil. Coincidentemente 

ou não, as idealizações para esse manual começaram justamente no início da década de 1990 

e sua primeira versão foi publicada em 1992, mesmo ano da publicação supracitada da Cepal 

que focava suas argumentações na capacidade de a educação formar indivíduos que fossem 

capazes de criar e inovar. 

Nessa primeira versão, a ênfase era centrada na inovação tecnológica de produto e 

processo (TPP) e na indústria da transformação. Mas, pesquisas e cruzamentos de dados dos 

países que compunham a OCDE à época, levaram a uma reelaboração de conceitos e 

metodologia, passando a considerar também os dados sobre o setor de serviços, que a 

concepção TPP não contemplava. E já em sua terceira versão, de 2005, preparada após três 

anos de trabalho que envolveu o Grupo de Trabalho de Especialistas Nacionais da OCDE em 

Indicadores de Ciência e Tecnologia (OECD Working Party of National Experts on Science 

and Technology Indicators – Nesti) e o Grupo de Trabalho do Eurostat em Estatísticas de 

Ciência e Tecnologia (Eurostat Working Party on Science, Technology and Innovation 

Statistics – WPSTI), bem como consultores externos, o manual passou a considerar também as 

inovações não tecnológicas, como por exemplo, inovações de marketing e inovações 

organizacionais (OCDE, 2005)
 57

.  

Esse conjunto de teorizações que dava suporte à visão sistêmica da Cepal, apesar de 

algumas diferenças entre si, via no capital humano um dos mais importantes fatores do 

desenvolvimento econômico. Dessa forma, o documento da Cepal/Unesco de 1992, reavivava 

e se apropriava, conjuntamente, tanto de aspectos da Teoria do Capital Humano proposta pelo 

economista norte-americano Theodore Schultz – que influenciou as políticas educacionais da 

                                                             
56 Desde a década de 1960, a OCDE mantém o Ceri (Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement), um 
órgão que financia, organiza e publica pesquisas prospectivas sobre a inovação educacional, tanto formais quanto informais. 
Abrange projetos sobre estratégias de inovação para educação e treinamento, ambientes de aprendizagem inovadores, ensino 
inovador, dentre outros. Ver: <http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/>, Acesso em 2 de Jun. de 2013, 15: 27 h. 
57 A pesquisa bianual sobre inovação tecnológica realizada pelo IBGE, com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) e do MCTI, segue as diretrizes do Manual de Oslo. De 2000 a 2005, se baseou nas diretrizes da 2ª edição do manual. 

De 2008 pra frente, passou a seguir a 3ª edição desse manual. 
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década de 1960 – como também da discussão sobre o ‘aprender fazendo’ de base 

construtivista
58

 (CEPAL/UNESCO, 1992, p. 94-97). 

Partindo desses embasamentos teóricos, o texto cepalino argumentava que a revolução 

tecnológica e a globalização estariam provocando mudanças radicais na organização do 

trabalho dentro das empresas e que tais mudanças exigiriam, como bem estabelecem as 

teorias administrativas de gestão empresarial, que as empresas fossem capazes de criar e 

inovar, tornando-se mais eficientes e competitivas, em um contexto de mercado mundial 

caracterizado pelos chamados “sistemas tecnológicos”, o que colocaria em destaque o caráter 

sistêmico da inovação (CEPAL/UNESCO, 1992, p. 30). 

Além disso, segundo o documento, as novas tecnologias mudariam também o padrão 

de empregabilidade nas empresas, afetando principalmente as ocupações mais rotineiras e 

menos complexas. Tal fato, acompanhado da criação de unidades menores de produção, 

afetariam a pirâmide de trabalho que passaria a se constituir principalmente de um grande 

número de trabalhadores de formação mediana. Dessa forma, a capacidade de inovar se 

tornaria a principal preocupação das empresas – e critério de empregabilidade - que, na busca 

de se tornarem mais competitivas, passariam a demandar um novo tipo de trabalhador, com 

formação mediana, mais flexível, capaz de criar e inovar e, de preferência, que fosse formado 

no próprio local de trabalho. Caberia à educação, entendida de forma reduzida como 

capacitação para o trabalho, o papel de fornecer essa mão de obra ‘inovadora’ ao sistema 

produtivo. Ainda segundo o documento, o sistema formal de educação não seria capaz de 

realizar, sozinho, tal tarefa. Seria preciso uma associação entre o Estado e as empresas 

(CEPAL/UNESCO, 1992) como bem postulam os argumentos de Milton Friedman, Peter 

Drucker, entre outros teóricos neoliberais. 

Para entendermos melhor que tipo de associação Estado/empresas é proposta e, ainda, 

qual o papel de cada parte nesse processo, é importante entendermos a relação que a Cepal 

estabelece entre aprendizagem, acúmulo de capital humano e crescimento de um país. Apesar 

de respaldar-se nas ideias de investimento em capital humano de Theodore Schultz, a 

proposta cepalina ia além e propunha um modelo embasado na aprendizagem, que no âmbito 

de um comércio internacional, poderia eliminar o caráter exógeno do progresso técnico-

científico, fortalecendo endogenamente as nações (CEPAL/UNESCO, 1992). 

                                                             
58 Importante registrarmos aqui que esse ‘aprender fazendo’ (learning-by-doing) é um lema bastante comum ao ideário 
construtivista que, como esclarecem Miranda (1997) e Duarte (2001), vem influenciando a educação brasileira desde o 
movimento do escolanovismo. Para esse último autor, esse ideário tornou-se ainda mais revigorado com a apropriação 
incorreta da teoria cognitiva de Vigotsky, ressurgindo com força nos chamados “pilares da educação do século XX” - 
“aprender a fazer”, “aprender a viver”, “aprender a ser” e “aprender a conhecer” - da agenda educacional neoliberal dos 
organismos internacionais (DUARTE, 2001).  
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Logo, nessa perspectiva, aprendizagem válida seria tão somente aquela que servisse 

para fazer funcionar o sistema produtivo e crescer a economia. E nessa concepção de 

aprendizagem voltada para o crescimento econômico, as empresas e os empresários 

desempenhariam, segundo o documento, o importante papel de forçar a inovação na 

sociedade e nos governos. Assim, dava-se o respaldo para que a educação fosse talhada pelos 

interesses empresariais, que teriam o ‘poder inovador’ em suas mãos, enquanto o Estado e 

suas instituições arcaicas e pouco dispostas à mudança, eram considerados um obstáculo para 

o avanço do conhecimento e do crescimento econômico dos países (CEPAL/UNESCO, 1992, 

p. 109-110).  

Não por acaso, no pacote de proposições desse documento vinham também 

orientações para remodelar o Estado e seu papel na chamada “sociedade do conhecimento” 

(CEPAL/UNESCO, 1992, p. 34-35), bem como a escola pública. Baseado nas ideias de 

teóricos da prospecção como Alvin Tofler, Robert Reich, entre outros, o documento cepalino 

considerava a escola pública como uma instituição rotineira e hierarquizada, que com seus 

professores, seria incapaz de acompanhar as mudanças que se apresentavam para a sociedade 

do século XXI, onde, segundo o documento, a transformação educacional dependeria dos 

esforços de diferentes agentes sociais, principalmente o mercado de trabalho 

(CEPAL/UNESCO, 1992).  

Todo esse pessimismo em relação ao Estado e às suas instituições oficiais, 

acompanhado de uma pressão por sua urgente reforma, não era uma simples argumentação 

aleatória que, por acaso, estava presente no documento cepalino. Na verdade, ela era uma das 

peças principais do documento e sempre fez parte da argumentação neoliberal, que se acirrou 

principalmente a partir de meados de 1970 quando, com a crise do petróleo de 1973 e as 

seguidas depressões, o modelo keynesiano de Estado de Bem-Estar entrou em declínio, não 

conseguindo lidar com o desemprego em massa, a miséria e a instabilidade econômica. 

Fracasso este que, como bem nos mostra a literatura (ARRIGHI, 1996; HOBSBAWM, 2004; 

FRIEDEN, 2008) deveu-se principalmente à perda de controle dos Estados sobre as empresas 

transnacionais (multinacionais) e à perda de poder econômico – e um pouco político – dos 

EUA, com o deslocamento do centro capitalista para o Japão, na década de 1980 (ARRIGHI, 

1996).  

Como discorreu Harvey (2009), o Estado keynesiano não soube lidar com as 

consequências sociais do processo de reestruturação produtiva que significou a passagem do 

fordismo para a acumulação flexível, pois apesar de, teoricamente, a reestruturação produtiva 

pós-II Guerra Mundial, realizada em conjunto pelos EUA e pela Grã-Bretanha, ter implantado 
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o capitalismo de Estado de Bem-Estar, o que ocorria na prática era algo bem diferente. 

Queriam criar uma nova ordem mundial, com um mercado globalizado sob o controle dos 

Estados e chefiado pelos EUA. Para isso criaram, logo após o fim da II Guerra Mundial, 

instituições multilaterais como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM). Mas, contraditoriamente, o próprio 

crescimento do capitalismo de Estado estimulou uma concentração econômica e um 

monopólio privados, que se expandiu na forma de empresas transnacionais, fora do controle 

estatal (DOBB, 1981; ARRIGHI, 1996; HOBSBAWM, 2004). Com sucesso, as empresas 

multinacionais (transnacionais), financiadas pelos petrodólares (eurodólares), burlaram o 

controle dos Estados e tornaram-se cada vez mais independentes de suas nações e governos de 

origem. 

Na prática, o que se processou foi um capitalismo de livre mercado, em que as 

multinacionais buscavam financiamento offshore
59

 em pequenos paraísos fiscais. E isso foi 

ainda mais favorecido pelos avanços da tecnologia da informação nos transportes e na 

comunicação, que permitiu às empresas transporem as fronteiras e a fiscalização de seus 

países de origem, instalando-se em países que ofereciam vantagens fiscais, como isenção de 

impostos e, principalmente, mão de obra barata. O que, consequentemente, levou a uma nova 

divisão internacional do trabalho, provocando desemprego e migrações por postos de trabalho 

(HOBSBAWM, 2004).  

Além desse novo contexto da divisão do trabalho, não se pode descartar o impacto das 

novas tecnologias na mecanização e organização das empresas e indústrias, que diminui a 

necessidade de trabalhadores. Como lembra Hobsbawm (2004), esse quadro de desemprego 

foi ainda mais agravado quando intelectuais neoliberais - como Miltom Friedman e Friedrich 

Hayek - pressionaram os governos para uma reforma administrativa do Estado, em moldes 

empresariais, propondo a privatização e terceirização dos serviços públicos e pregando a 

maximização de lucros e eficiência. A máquina estatal passou a empregar menos. Junto a isso, 

assistiu-se a um declínio dos sindicatos, solapados por governos neoliberais.  

Assim, na argumentação dos neoliberais, assumidos ou não, a culpa por essa situação 

de crise dos anos 1980 – e que se estendeu pelos anos 1990 – foi atribuída ao Estado e sua má 

governança. Aqui no Brasil, esse movimento de rechaço ao Estado iniciou-se em 1990 com o 

governo Collor e sua pretensiosa ‘caça aos marajás’ da máquina estatal, concretizando-se 
                                                             
59 Segundo verbete do Harper Collins Portuguese Concise Dictionary (2006, p. 224), temos que offshore: a pouca distância 
da costa, ao largo; de terra; perto do litoral; costeiro. Recebem esse nome, contas bancárias e empresas abertas em paraísos 
fiscais, com o objetivo de se pagar menos impostos. O termo é uma alusão ao fato de que a maioria dos países que aceitam a 
abertura desse tipo de contas e empresas, se encontra localizada em ilhas. Conferir: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Offshore_(para%C3%ADso_fiscal>, Acesso em 22 de Fev. de 2013, 19:45 h. 



108 

 

durante as duas gestões de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). A causa dos problemas 

não seria o sistema capitalista, mas um Estado máximo corporativista, mal administrado e 

oneroso. Daí a ‘necessidade’ de reformá-lo e fazer as mudanças de planificação social, como 

propunha o documento da Cepal. É nesse contexto que devemos entender as críticas do 

documento cepalino ao sistema educacional e ao Estado, propondo a abertura do sistema 

educacional na América Latina à ação dos empresários e outros agentes ligados ao mercado, 

que na ótica dos cepalinos, seriam os mais capazes de proporcionar a ‘inovação’ necessária ao 

desenvolvimento econômico dos países dessa região.  

Cabe ressaltar aqui, que todo esse contexto de revolução científico-tecnológico e 

mudanças organizacionais nas empresas, esboçado pela Cepal para a América Latina e Caribe 

a partir de 1990, já vinha se estabelecendo nos países ditos desenvolvidos, pelo menos há uns 

15 anos. O modelo de acumulação flexível toyotista, um dos responsáveis pelo sucesso do 

empresariado japonês a partir da década de 1950, já vinha sendo empregado em diversos 

países desde a década de 1970, graças também ao avanço da tecnologia da informação. 

Boltansky e Chiapello (2009), por exemplo, apesar de usarem um referencial teórico diferente 

do que aqui adotamos, mostram como esse “novo espírito do capitalismo”, pautado pela 

gestão empresarial, começou a consolidar-se na França, a partir dos anos 1970, colocando 

pessoas e coisas à prova e fazendo emergir novas representações sociais de sucesso e de 

fracasso.  

E, é justamente nessa argumentação tecida no documento da Cepal/Unesco (1992) que 

reside, portanto, a grande diferença entre o debate sobre inovação educacional que começou a 

ser elaborado a partir da década de 1990 – e que permanece até os dias atuais - em relação às 

discussões anteriores como, por exemplo, o do período dos militares. Com as orientações da 

Cepal para a década de 1990, para além de se referir a possíveis novidades no currículo, 

avaliação e ao uso de tecnologias educacionais, a partir desse momento a inovação passa a 

ser, nas políticas educacionais da América Latina, também e principalmente, um princípio 

educativo, ou seja, algo pelo qual a educação precisa se pautar e buscar continuamente, sob o 

risco de não ser considerada eficiente. Incorporando a perspectiva sistêmico/empresarial como 

principal razão de ser, as políticas educacionais, a partir de então, reduzem a educação a uma 

mera capacitação de recursos humanos que, de preferência, deve ocorrer com rapidez, 

eficiência e economia de gastos. Pretende-se, a partir desse momento, que o cidadão formado 

pelo processo educacional seja criativo e inovador, para que contribua de forma mais eficiente 

com o sistema produtivo e a competitividade do país na economia internacional.  
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Como vimos acima, essa foi exatamente a orientação seguida pela política educacional 

do governo Itamar, no seu “Plano Decenal de Educação para Todos”, publicado em 1993 pelo 

MEC. Ao culpar a escola e os professores pelos problemas educacionais existentes e pelo fato 

de o país não conseguir se inserir competitivamente na economia internacional, o plano 

buscou construir o consenso sobre a necessidade das reformas e mudanças que, obviamente, 

seguiriam orientações neoliberais, ao estabelecer como modelo um Estado mínimo, de ação 

compensatória, que apoiasse as empresas privadas na sua missão de inovar e alavancar o 

desenvolvimento do país. Mas, como sabemos essas propostas de reforma do Estado já 

vinham sendo esboçadas desde o governo de Fernando Collor e foram realmente executadas 

ao longo do governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). 

É importante lembrarmos aqui que, como nos aponta a literatura (SILVA, 2002; 

SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007; CORAGGIO, 2009; TORRES, 2009), essas 

orientações não brotaram sozinhas da cabeça dos técnicos cepalinos e de outros “arautos” da 

reforma educacional na América Latina. Esse movimento que culminou em propostas tais 

como a acima apresentada, que entendem a educação como mera formadora de recursos 

humanos mais criativos e inovadores para o sistema é consequência do processo de 

reestruturação produtiva do capital e fazia parte da tentativa hegemônica neoliberal de 

estabelecer, através de organismos internacionais como Banco Mundial, Cepal e a Unesco, os 

critérios para o que consideravam ser necessidades básicas de aprendizagem, ou seja, 

estabelecer hegemonicamente uma nova pedagogia e, quiçá, uma ‘cultura da inovação’. 

Dando continuidade às orientações acima apontadas, de reforma neoliberal, e que 

foram traduzidas e inseridas pela Cepal
60

 e outros arautos (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007), o governo FHC realizou a reforma do Estado e do sistema 

educacional, com consequências até hoje presentes. Já em sua proposta para o primeiro 

mandato de governo (CARDOSO, 1994), o candidato FHC propunha a necessidade de um 

novo modelo de desenvolvimento, chamado por ele de “economicamente sustentado”. E, 

condizente com as propostas cepalinas, chamava a atenção para a importância de se formar 

cidadãos e um país internacionalmente competitivo, através de avanços na ciência e na 

tecnologia. E, como bem mandava o figurino típico de todos os governos reformistas 

neoliberais, o candidato propunha-se a reformar a máquina estatal, para torná-la mais 

competente e inovadora: 

                                                             
60 Importante notar aqui que durante seu exílio, FHC e outros economistas brasileiros como Celso Furtado, trabalharam na 
Cepal. Nesse período no Chile é que FHC escreveu, em associação com o economista chileno Enzo Falleto, a obra 
“Dependência e desenvolvimento na América Latina”, em que analisavam a relação entre economias periféricas, como o 

Brasil, e os grandes centros do capital. 
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A reforma do Estado é indispensável para a estabilidade econômica, o 

desenvolvimento sustentado, a correção das desigualdades sociais e regionais. Ela 
irá torná-lo mais competente e voltado para a inovação social. Irá também 

fortalecê-lo contra as pressões do clientelismo político e dos interesses particulares 

de grupos ou corporações. Sem a reconstrução do Estado, tampouco será possível 

criar os instrumentos pelos quais a inevitável rearticulação entre o país e o exterior 

se dará efetivamente conforme os interesses nacionais. (CARDOSO, 1994, p. 185, 

grifos nossos). 
 

Passados apenas três meses de ter sido eleito presidente, sem nem ter iniciado 

oficialmente seu primeiro mandato (1995-1998), FHC realizou em Brasília, de 2 a 3 de 

Dezembro de 1994, pela Fundação Alexandre Gusmão, um seminário internacional intitulado 

‘O Brasil e as tendências econômicas e políticas contemporâneas’, cujo objetivo era discutir o 

que se consideravam ser três dimensões de mudanças que estavam em curso mundialmente e 

que caracterizaram cada um dos três blocos do seminário: (1) a da natureza e implicações dos 

processos econômicos, tecnológicos e políticos, que estaria engendrando novas sociabilidades 

e uma nova ordem mundial; (2) a da articulação entre políticas de estabilização e políticas de 

crescimento econômico em países carentes como o Brasil; (3) a de como situar e entender as 

mudanças nas próprias formas de pensar e de agir politicamente que estariam ocorrendo em 

escala mundial (SEMINÁRIO DE BRASÍLIA, 1995) 
61

. 

Em seu discurso de abertura nesse seminário, imbuído do que chamou de 

“responsabilidade histórica”, FHC reafirmou a intenção de reformar o aparelho estatal, 

alegando que o país estaria consolidando um sistema democrático e que novas formas de 

relação entre a sociedade e o Estado estariam se desenvolvendo. E também que, para dar 

continuidade ao processo de estabilização inflacionária seriam necessárias mais reformas, 

principalmente na estrutura do Estado e na relação entre este e a sociedade (CARDOSO, 

1995, p. 4). 

Importante destacarmos também que nas discussões do primeiro bloco – Economia e 

política na ordem mundial emergente - o economista-chefe da Usaid e ex-pesquisador da 

OCDE, Colin Bradford, chamou a atenção para um livro publicado por essa última instituição 

e que se intitulava The New Paradigm of Systemic Competitiveness Toward More Integrated 

Policies in Latin America - algo como ‘O novo paradigma de competitividade sistêmica: em 

                                                             
61 Participaram desse seminário, intelectuais e acadêmicos de diversos países e orientações políticas, mas principalmente 
social-democratas e neoliberais. Entre os convidados estavam o historiador marxista Eric Hobsbawm, o então economista-
chefe e administrador da Usaid, Colin Bradford, o ex-ministro de indústria da Grécia, Constantino Vaitsos, o sociólogo 
espanhol Manuel Castells, o então senador pelo PSDB/SP José Serra, Paulo Renato de Souza, reitor da Unicamp à época e 
futuro ministro da Educação de FHC, Luiz Carlos Bresser Pereira, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas e 
futuro ministro da reforma estatal, entre outros. 
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busca de políticas mais integradas na América Latina’ -. Pautado pelas referências desta 

publicação, Bradford salientava o poder da informação, capaz, segundo ele, de esmagar até 

mesmo o poderio militar e também que os países deveriam priorizar questões sociais internas, 

para criar um equilíbrio entre o individual e o global. Dessa forma, o ex-pesquisador da 

OCDE propunha, como estratégia, que os países deveriam proceder a uma abordagem 

sistêmica de mudança da sociedade que, além de apenas maximizar o comportamento 

individual – principal fundamento microeconômico – também estimulasse a inter-relação 

entre os diferentes agentes e instituições econômicas, entre diversos setores, públicos ou 

privados (BRADFORD, 1995). 

Ao elogiar as orientações que vinham sendo dadas pela Cepal que, segundo ele, 

acompanhavam essa visão sistêmica proposta no livro da OCDE, Bradford destacou a 

importância do que chamou de “economia civil”, onde as estratégias nacionais deveriam 

difundir a ideia de uma sociedade inovadora, em que se buscasse inovar sempre, mesmo que 

isso não resultasse em tecnologias de alta sofisticação: 

 

[...] Se as estratégias nacionais são postas em prática para difundir em toda a 

sociedade a ideia de uma sociedade inovadora, logo todos começam a repensar, 

como eu espero que nós façamos em nosso trabalho diário: do jeito que estou 

fazendo isso hoje, não pode ser feito amanhã da mesma maneira. Não importa se 

você vai fazer uma grande ruptura, mas apenas que você se mova, e esse insight 

particular, eu penso, amplia a ideia de como se mover em termos de produtividade, o 
que pode ser chamado de mudança técnica, mas que realmente não é muito técnico. 

[...] Da mesma forma, a ênfase na inovação, se for construída para ser de alta 

tecnologia, não alcançará a difusão de processos de inovação em toda a sociedade e 

atingir a maioria das empresas, basicamente falhará ao fornecer o tipo de dinamismo 

que eu acho que pode. Então eu acho que as ideias que são apresentadas neste livro 

estão, essencialmente, capitalizando sobre o colapso da verticalidade e da hierarquia, 

e usando essa noção descentralizada para atingir algum tipo de dinamismo. 

(BRADFORD, 1995, p. 12-13, tradução nossa). 62 

 

 Nessa perspectiva, o Estado deveria atuar articulado aos demais agentes econômicos, 

de forma a catalisar essa sociedade inovadora. Mas, para colocar em prática essa estratégia de 

se criar uma cultura inovadora na sociedade, tal como pregavam direta ou indiretamente a 

                                                             
62 No original: [...] If national strategies are put in place to diffuse throughout society the idea of an innovative society, the 
everyone begins to rethink, as I hope all of us are doing in our daily work: the way I am doing this today should not be the 

same way I'll be doing this tomorrow. It does not matter whether you move from here to the frontier, it just matters that you 
move, and that particular insight, I think, does give a breadth to the idea of how to move in terms of productivity, in what 
might be called technical change, but really isn't very technical. [...] In the same way, an emphasis on innovation, if it is 
constructed to be high tech innovation and is not designed to achieve the diffusion of innovation processes throughout 
society, to reach the majority of economic enterprises, will basically fail to provide the kind of dynamism that I think it can. 
So I think these kinds of idea that are embodied in this book are essentially capitalizing on the collapse of verticality and 
hierarchy, and using that decentralized notion to attain some kind of dynamism. 
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Cepal e a OCDE, o governo FHC precisaria primeiramente realizar a reforma do aparelho 

estatal, alterando suas relações com a sociedade. 

Ao apresentar as diretrizes que iriam orientar a reforma estatal durante sua gestão no 

chamado ‘Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado’ (BRASIL, 1995a) - o já então 

presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), clamava por uma administração pública 

respaldada por modernos conceitos de administração e eficiência que, controlando os 

resultados, promovesse um fortalecimento do Estado para que este fosse eficaz no âmbito de 

uma economia de mercado. Criticando as formas de administração pública realizadas até 

então no país, considerando-as patrimonialistas e burocráticas e culpando-as pela crise pela 

qual o país passava, o presidente defendeu a reforma do Estado como um “[...] instrumento 

indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento sustentado da 

economia [...]” (BRASIL, 1995a, p. 6). 

Respaldado por mudanças na regulamentação jurídica, esse modelo de administração 

pública gerencial teve como uma das principais características, a flexibilização da 

estabilidade, como forma de ‘motivar’ profissionalmente o servidor público. Nas palavras do 

próprio presidente: “[...] Só assim será restaurada a criatividade, a responsabilidade e a 

dignidade do servidor público, cuja aspiração maior deve ser a de bem servir a população 

[...]” (BRASIL, 1995a, p. 7-8). Cabe ressaltar aqui, que nessa nova perspectiva de 

administração pública, os cidadãos passaram a serem considerados ‘clientes privilegiados’ do 

Estado. Nessa perspectiva, reformar o Estado, para os elaboradores do Plano Diretor, 

significava transferir para a iniciativa privada a oferta, como serviços pagos, de direitos que 

deveriam ser garantidos pelo Estado à sociedade: segurança, educação, saúde, dentre outros. 

Bem condizente, portanto, com a lógica neoliberal capitalista de estímulo ao consumo: 

clientes, produtos em disputa e um mercado regulador da ‘igualdade’ e da ‘liberdade’ para 

competir. 

Mas, mais que ser uma mera mudança administrativa, essa reforma propunha-se a ser 

também uma mudança cultural irreversível. O que exigiria o fortalecimento de outra 

característica da administração gerencial: o controle sobre os resultados. Daí a necessidade de 

uma avaliação severa, pois, segundo o próprio documento: “A administração pública 

gerencial enfatiza os resultados porque pressupõe que será capaz de punir os que falharem ou 

prevaricarem [...]” (BRASIL, 1995a p. 54). Na verdade, esse controle e avaliação severos 

foram usados para tentar amenizar, e até mesmo extinguir, o que Fonseca (2009b) aponta 

como uma das dificuldades existentes na execução dos projetos conjuntos entre o governo 
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brasileiro e o Banco Mundial (BM): a incompatibilidade entre os modelos de gestão e 

organização próprios do BIRD e a organização local. 

Nesse contexto de reformas, a política educacional do governo FHC não destoou das 

orientações do Banco Mundial - via propostas cepalinas - e da Conferência Mundial de 

Jomtien, retomando as mesmas questões apontadas no Plano Decenal do governo Itamar, mas 

com maiores possibilidades de concretização devido à reforma do Estado. Continuava assim a 

prioridade dada ao ensino fundamental, como podemos ver em passagens da proposta para o 

primeiro governo e também no planejamento político-estratégico do MEC na gestão do então 

já presidente FHC: 

 

A prioridade fundamental da política educacional no Governo Fernando Henrique 

consistirá em incentivar a universalização do acesso ao primeiro grau e melhorar a 

qualidade do atendimento escolar, de forma a garantir que as crianças tenham 

efetivamente a oportunidade de, pelo menos, completar as oito séries do ensino 
obrigatório. (CARDOSO, 1994, p.111). 
 

Todos os estudos e diagnósticos apontam para a escola fundamental como a raiz dos 

problemas educacionais do povo brasileiro. Portanto, prioridade absoluta será a de 

promover o fortalecimento da escola de primeiro grau [...]. (BRASIL, 1995b, p. 3). 

 

Como podemos observar pelo final da primeira citação acima, a descentralização e 

minimização das responsabilidades do Estado com a educação, já eram anunciadas na 

proposta do candidato FHC. E, uma leitura do planejamento político estratégico do MEC para 

o quadriênio 1995-1998, cuja principal diretriz era uma “gestão da qualidade” (BRASIL, 

1995b), já permitia vislumbrar uma política educacional tipicamente neoliberal, pautada por 

uma privatização disfarçada e pela meritocracia, propondo a diversificação e flexibilidade do 

sistema e o controle através da criação de diferentes instrumentos avaliativos dos resultados. 

E, assim como na gestão precedente, de Itamar Franco, a política educacional dos dois 

mandatos de FHC também assumiu a inovação como um princípio educativo, tendo esta como 

um dos quatro marcos orientadores do planejamento do MEC: 1) prioridade ao ensino 

fundamental, com uma política pautada pela gestão da qualidade; 2) descentralização no 

financiamento, com responsabilização de estados e municípios e um controle e avaliação dos 

resultados feitos pelo Estado; 3) modernização da gestão apoiada por um sistema 

informatizado de controle e racionalização dos resultados e gastos e; 4) inovação (BRASIL, 

1995b, p. 5-8, grifo nosso). 

Compactuando com a estratégia de desmoralizar a educação pública e obter o 

consenso para as reformas que julgava serem necessárias, o documento do MEC dava a 
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entender, de forma bastante sutil, que as escolas inovadoras seriam outras que não as escolas 

públicas:  

Atualmente, as inúmeras amarras legais para que a escola tente inovar afetam 

basicamente as escolas mais criativas, que se encontram sobretudo na área não-

governamental. Esse arcabouço normativo inibidor, se por um lado criou 

obstáculos à inovação, de outro reforçou a apatia e a falta de criatividade na maior 

parte das escolas da rede pública. (BRASIL, 1995b, p. 8, grifos nossos).  
 

Logo, o texto do documento induzia o leitor a interpretar que seriam as escolas 

privadas as mais inovadoras e que nelas deveriam se espelhar as escolas públicas, tacanhas, 

avessas à criatividade e mudanças, engessadas por um referencial normativo que deveria ser 

alterado. O texto expressava assim uma dupla e, intencionalmente enganosa, generalização: 

primeiramente, a de que as escolas públicas não seriam criativas. E, segundo, que uma 

mudança feita de cima para baixo, nas normas e legislação educacionais, bem como na 

estrutura das instituições e nos currículos, seria capaz de tornar essas escolas criativas e 

inovadoras. Uma visão bastante coerente com a planificação social neoliberal. 

Mas, o mais interessante é que, quando analisamos mais detidamente o que esse 

documento considera como “alvos” desta inovação do sistema educacional, percebemos que 

não há nada de inovador na proposta, pois, em sua essência, muito se assemelha àquilo que 

propuseram os militares durante a ditadura: a ênfase em novas formas de administração 

escolar, permitindo economia e maximização dos recursos e também o uso de tecnologias 

educacionais para expandir a educação a distância (BRASIL, 1995b, p. 8), ou seja, uma 

releitura da tele-educação do regime militar. 

Logo, a “novidade” nada agradável que a política social e educacional da década de 

1990, trouxe durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, foi o desmantelamento do 

Estado, com omissão da União e aumento da responsabilização de Estados, Municípios e 

sociedade civil, pela qualidade da educação, bem como aumento do incentivo à oferta da 

educação como mercadoria, em todos os níveis, pela iniciativa privada. E tudo isso, 

acompanhado por um rigoroso processo de avaliação e controle. Tanto é que a secretaria do 

MEC que seria responsável por estimular a inovação educacional, recebeu o sugestivo nome 

de “Secretaria de Avaliação e Inovação” (BRASIL, 1995b). De uma forma geral, o debate 

sobre a inovação educacional, durante o governo FHC, nasceu copiando algumas propostas 

dos militares, mas fortemente atrelada a um Estado neoliberal mínimo e regulador, dotado de 

ferramentas de avaliação e estimulador da iniciativa privada, contribuindo para a manutenção 

do sistema capitalista, sob uma nova forma de acumulação mais flexível que o fordismo. 
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 E, na concepção de inovação desse documento da política educacional de FHC, a ideia 

de atrelamento da educação ao sistema produtivo, não ficou de fora. Principalmente no caso 

do ensino médio e do ensino superior. No caso daquele, o documento o considerava de 

natureza conflituosa, pois, realizaria simultaneamente tarefas tão diversas, como preparar para 

a continuidade dos estudos em nível superior, para vida em sociedade e para o mercado de 

trabalho. Além disso, por receber uma heterogeneidade de alunos – chamados no documento 

de “clientela” – caberia ao MEC flexibilizar o sistema (BRASIL, 1995b, p. 19). Essa 

flexibilização, em verdade, se traduzia em uma pressão pela profissionalização e 

terminalidade do ensino médio, ofertada principalmente pela rede privada, como os sistemas 

“S”:  

[...] Portanto, o MEC atuará fundamentalmente na busca de parcerias para 

financiamento e gestão da rede escolar de ensino médio. A articulação com estados e 

municípios é de crucial importância e não foi, no passado, institucionalizada de 

modo adequado. Quanto aos cursos profissionalizantes, os principais interlocutores 
na busca de parcerias para o financiamento e gestão serão as redes SENAI, SENAR, 

SENAC e congêneres, o Ministério do Trabalho e a iniciativa privada, 

particularmente o setor empresarial [...]. (BRASIL, 1995b, p. 20). 

 

Como nos ensina a história - vide as mudanças nos ensinos de 1º e 2º graus feitas pelos 

militares na década de 1970 - os alvos fáceis desse tipo de política dicotomizante e 

segregacionista, são os filhos das classes trabalhadoras, cujos pais não têm condições de 

mantê-los estudando e continuando seus estudos em nível superior, restando-lhes assim 

integrarem-se precocemente ao mercado de trabalho e ao sistema produtivo, juntamente com 

seus pais. Destarte, a massa humana reificada que sustenta a produção capitalista e a suposta 

competitividade do país no âmbito internacional, é composta por diferentes gerações de uma 

mesma família, caracterizada por ter baixa escolaridade e ocupar cargos com salários 

inferiores. Além disso, como podemos perceber no final do último trecho citado acima, está 

presente a mesma perspectiva cepalina do empresariado inovador que, atuando diretamente na 

educação, forçaria o Estado, a escola e a sociedade como um todo, a serem também criativos e 

inovadores. 

Mas, a principal e mais contundente prova de que a política educacional brasileira, na 

gestão de FHC, abraçaria fortemente as orientações neoliberais de atrelamento da educação 

com o sistema produtivo, sem chances de uma volta atrás nas decisões, foi o texto final da Lei 

nº 9.394, promulgada em 20 de Dezembro de 1996, a qual estabelecia as diretrizes e bases da 

educação nacional. Nesse documento de origem polêmica
63

, a vinculação da educação ao 

                                                             
63 O processo de elaboração desta LDB foi bastante conturbado e desconsiderou as contribuições da sociedade civil, ao 

definir como texto final o que foi elaborado por Darcy Ribeiro. Conferir: Saviani (1999). 
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sistema produtivo foi considerada um dos princípios fundamentais, ressaltada em seus 

diversos artigos e parágrafos. A lei afirmava claramente que a educação escolar deveria 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (BRASIL, 1996, artigo 1º, § 2º e artigo 3º, 

item XI) e que entre suas finalidades, estaria a qualificação para o mundo do trabalho (artigo 

2º). Os próprios conteúdos curriculares da educação básica, segundo a lei, deveriam 

contemplar a orientação para o trabalho (artigos 26 e 27, item III).  

Além disso, afirmava-se logo no início do texto que a educação não deveria ocorrer 

apenas no espaço escolar institucionalizado, pois, abrangeria também processos formativos 

desenvolvidos em outros espaços, como na vida em família, no trabalho, nos movimentos 

sociais e demais organizações da sociedade civil (BRASIL, 1996). Tal afirmação que, 

aparentemente, não deixa de ser uma verdade, esconde em sua formulação outra faceta: a 

justificação regulamentada que faltava ao antigo anseio, desde a proposta cepalina, de se 

retirar do espaço escolar – principalmente no caso da educação básica - o papel da formação 

dos cidadãos, possibilitando assim que essa educação pudesse ser realizada em outros 

espaços, como empresas e, de preferência, concomitante com o trabalho. Não à toa, o texto da 

LDB também estabelecia a importância de se valorizar os conhecimentos práticos, adquiridos 

cotidianamente no trabalho
64

. 

Essa mesma ótica da política educacional manteve-se ao longo do segundo mandato de 

FHC (1999-2002) e o país assistiu a um processo de expansão da exploração privada da 

‘mercadoria educação’, em todos os seus níveis. Ao analisar todo esse cenário de mudanças e 

reformas, durante a gestão FHC – leia-se: privatização, Estado mínimo, flexibilização da 

estabilidade do servidor, meritocracia e controle - impossível concordar com a comissão que 

constituía a Câmara da Reforma do Estado quando essa afirmava estar criticando o 

neoliberalismo (BRASIL, 1995a), pois na prática, as mudanças realizadas em seu governo 

foram a expressão mais concreta da lógica de funcionamento e administração de um Estado 

neoliberal, cujas consequências sociais vêm sendo apontadas e fortemente criticadas.  

Analisando a proposta da segunda candidatura de FHC à presidência da República, o 

‘Avança Brasil – mais 4 anos de desenvolvimento para todos’, nos chama a atenção a 

concepção de inovação como “[...] novos processos, produtos e serviços”, que aparece nesse 

documento (CARDOSO, 1998, p. 118). É exatamente a mesma da 2ª edição do Manual de 

                                                                                                                                                                                              
 
64 Como veremos no quarto capítulo, isso terá uma grande repercussão sobre a formação de professores, com uma retórica de 
valorização da prática e da importância da formação docente no seu espaço de trabalho, em detrimento de uma formação 
teórica sólida. 
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Oslo, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

e publicado em 1997, um ano antes de finalizar o primeiro mandato de FHC.  

Para entendermos a apropriação que o texto da segunda proposta de governo FHC faz 

da concepção de inovação da OCDE, é importante ainda destacar dois aspectos. 

Primeiramente, que na elaboração do Manual de Oslo e de outros manuais da OCDE, sempre 

houve a assessoria do economista neoschumpeteriano Cristopher Freeman que, como 

discorremos anteriormente, foi um dos teóricos que influenciaram a concepção cepalina sobre 

a relação entre sociedade, conhecimento e educação, na década de 1990. Importante lembrar 

também que, em 1991, quando então já contava com a assessoria de Freeman, a própria 

OCDE, revisou as teorias sobre o desenvolvimento econômico, passando a relacionar 

crescimento econômico com os chamados “investimentos intangíveis”, levando a propor que 

o investimento dos países também deveria ser feito na distribuição e produção de 

conhecimento, incorporando os avanços em C&T (FREEMAN; SOETE, 2008).  

Tal mudança de foco é que motivou a elaboração do Manual de Oslo como 

complemento ao primeiro Manual de Frascati. Esse interesse da OCDE em coletar dados 

também sobre os investimentos intangíveis pode ser explicada pelo fato de que, com as novas 

tecnologias, ficou cada vez mais possível, como nos explicam Freeman e Soete (2008) 

transformar conhecimentos oriundos das chamadas “atividades de serviço” – a educação, por 

exemplo - em informações codificadas, permitindo assim a sua exploração comercial e, 

consequentemente, a importância de seu impacto no crescimento econômico dos países. Sob 

essa fundamentação e também do que chama de “Nova Teoria do Conhecimento”, a segunda 

edição do Manual de Oslo considerava a inovação como um fenômeno complexo que pode 

ocorrer em qualquer setor da economia – incluindo aí a educação – e que, portanto, deveria 

ser abordada de forma sistêmica (OECD, 1997, p. 6). 

Essa versão do manual chamava a atenção para o fato de que a mudança de 

entendimento sobre a inovação, de uma visão linear para uma visão sistêmica, faria com que 

ela passasse a ser incluída nas políticas dos países, aumentando a importância de se estimular, 

através destas políticas, a criação de redes e canais para facilitar a transferência e difusão de 

conhecimentos, habilidades, informações etc. E, como tudo isso, segundo o manual, é 

limitado por uma estrutura institucional, a abordagem visando constituir Sistemas Nacionais 

de Inovação permitiria considerar a empresa e a inovação, em um contexto mais amplo. Nesse 

‘mapa sistêmico’ (fig. 2), as universidades comporiam, juntamente com outras instituições 

públicas e privadas de pesquisa e de treinamento técnico, uma base nacional de ciência e 

engenharia (Science and engineering base) que daria sustentação à inovação nas empresas. E 
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isso exigiria dos governos e suas políticas, criar condições regulamentares (legislações e 

normas) e culturais para favorecer a inovação e minimizar os prejuízos com falhas sistêmicas 

ou de mercado, comuns ao processo. 

 

FIGURA 4 – Mapa sistêmico da inovação de acordo com o Manual de Oslo. 
Fonte: OECD (1997, p. 36). 

 

 

Outro aspecto desse mapa sistêmico que nos ajuda a entender o que as políticas da 

década de 1990 esperavam do sistema educacional, é o que se refere aos fatores de 

transferência (transfer factors). Segundo o manual, estes seriam fatores humanos, sociais e 

culturais que, relacionados ao aprendizado, favoreceriam a difusão de uma “cultura da 

inovação” tanto dentro da empresa como em toda a sociedade (OECD, 1997, p. 21). 

Logo, podemos depreender que dentro dessa visão sistêmica da OCDE, a educação 

passaria a ser vista como mais um dos agentes de um ‘sistema nacional de inovação’, devendo 

contribuir para que a inovação ocorra, seja diretamente ao produzi-la – caso das pesquisas 

feitas nas universidades - ou de forma indireta ao estimular a criação de uma ‘cultura da 

inovação’ nos indivíduos formados. Aliás, cabe destacar que, considerada como parte das 

condições estruturais gerais que concorreriam para que a inovação ocorra, a educação básica 

se limitaria, de acordo com o texto do Manual de Oslo, a estabelecer os padrões mínimos 

necessários para se formar mão de obra e consumidores para o mercado:  
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A arena externa dentro da qual as empresas podem manobrar e mudar, e que 

envolve, portanto, as atividades de inovação ao nível da empresa (o dínamo da 

inovação), é composto por instituições e condições que, em sua maioria, foram 

estabelecidas (ou se desenvolveram) por razões não relacionadas com a inovação. 

Esses fatores determinam os parâmetros mais amplos dentro dos quais empresas 

existem e levam a cabo seus negócios. Eles, portanto, têm efeitos significativos na 

inovação empresarial. Este ambiente institucional geral fornece as condições 

estruturais em que a inovação pode ocorrer. [...] Os elementos que o compõem 

incluem: • o sistema educacional básico para a população em geral, que 

determina padrões mínimos de educação da força de trabalho e do mercado 

consumidor interno [...]. (OECD, 1997, p 20, tradução e grifos nossos.). 65 

 

Fica fácil entender essa concepção reducionista da educação quando lembramos que, 

como o próprio Manual de Oslo apontava, um dos fatores que podem prejudicar a inovação é 

a existência de consumidores indiferentes aos novos processos e produtos que surgem.  

Assim, é todo esse contexto que estava por trás da concepção de inovação apresentada 

por FHC em sua proposta para um segundo mandato como presidente. Todavia, devemos 

lembrar que essa influência da OCDE não se deu apenas a partir do segundo mandato. Como 

já mencionado, desde sua primeira gestão o governo FHC vinha seguindo orientações da 

Cepal, cuja visão sistêmica, também era influenciada pela abordagem da OCDE. A ponto de, 

como apontado acima, o ex-pesquisador dessa última instituição, Colin Bradford, comparar as 

abordagens desses dois organismos durante o Seminário de Brasília, realizado em 1994. 

 Reafirmando a continuidade de seu projeto neoliberal de governo, o candidato FHC 

propunha como ações para o segundo mandato, aumentar para 2% do PIB os investimentos 

em C&T – mesmo patamar sugerido pela OCDE para seus países membros -, ampliando a 

participação do setor privado, ao mesmo tempo em que propunha também estimular a 

integração entre universidades, centros de pesquisa e laboratórios com as empresas. 

Condizente com as orientações neoliberais para a educação brasileira, vigentes desde a 

LDB/1996, o ‘Plano Nacional de Educação 2001-2010’, instituído pela Lei nº 10.172, de 09 

de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001a), já no penúltimo ano da era FHC, enfatizava a 

importância da participação privada na oferta de educação, comentando que a expansão 

privada deveria continuar (p. 62 e 66) e, entre as metas do item “Financiamento e Gestão” 

chamava a atenção para a necessidade de o corpo gestor estimular a iniciativa e a ação 

                                                             
65 No original: The external arena within which firms can manoeuvre and change, and which thus surrounds innovation 
activities at the firm level (the innovation dynamo), comprises institutions and conditions which have mostly been established 
(or have developed) for reasons unconnected to innovation. These factors determine the broad parameters within which firms 
exist and carry out their business. They therefore have substantial effects on business innovation. This general institutional 
environment provides the framework conditions within which innovation can occur. […] The component elements include: • 
the basic educational system for the general population, which determines minimum educational standards in the workforce 

and the domestic consumer market; […]. 
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inovadora das instituições educacionais (meta 23, p. 113). E também enfatizava a importância 

da produção de inovação e tecnologia pelas universidades brasileiras. 

Com o fim da era FHC e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciou seu 

governo em 2003, acenava-se para a sociedade brasileira uma esperança de mudança e 

reversões nessa lógica neoliberal. Mas, isso não ocorreu e diferentes autores são categóricos 

em afirmar que, sob muitos aspectos, o governo Lula (2003-2010) deu continuidade, em 

grande parte, ao governo FHC. Coutinho (2008), por exemplo, destaca que a chegada do PT 

ao governo federal em vez de contribuir para minar a hegemonia neoliberal, passou a reforçá-

la ainda mais, com uma política macroeconômica idêntica e a cooptação/neutralização de 

movimentos sociais, dificultando assim a resistência a esse modelo neoliberal-corporativo.  

 No campo educacional, autores não hesitam em afirmar que, apesar de algumas 

mudanças, o governo de Lula não se diferenciou, em essência, do governo FHC. Sguissardi 

(2009a), em análise sobre a educação superior após três anos e meio de governo Lula, 

concluía que houve uma clara continuidade das políticas “[...] tanto no campo da 

macroeconomia, dos compromissos com o mundo financeiro, quanto nas alianças políticas 

com partidos de centro e de centro-direita. Isto justificado pela busca da governabilidade” (p. 

215, itálico do autor). E nas palavras de Frigotto (2011): 

 

[...] ao não disputar um projeto societário antagônico à modernização e ao 

capitalismo dependente e, portanto, à expansão do capital em nossa sociedade, 

centrando-se num projeto desenvolvimentista com foco no consumo e, ao 
estabelecer políticas e programas para a grande massa de desvalidos, harmonizando-

as com os interesses da classe dominante (a minoria prepotente), o governo também 

não disputou um projeto educacional antagônico, no conteúdo, no método e na 

forma. (p. 241). 

 

 Ainda para esse autor, as concepções e práticas da década de 1990 continuaram a 

definir as políticas educacionais da primeira década do século XXI, afirmando parcerias entre 

público e privado e ampliando a dualidade estrutural da educação (FRIGOTTO, 2011) 
66

. E, 

como veremos a seguir, não é enganoso afirmarmos que a inovação, como um princípio 

educativo, estava entre essas concepções oriundas da década de 1990 e ainda presentes nas 

políticas educacionais.  

 A proposta do candidato Lula à presidência nas eleições de 2002, ‘Um Brasil para 

Todos’ (SILVA, 2002a), era caracterizada principalmente por duras críticas à gestão 

                                                             
66 Importante esclarecer que, apesar de reconhecer que não houve proposta de um projeto educacional antagônico por parte 
do governo Lula, esse autor não aceita o argumento da continuidade/descontinuidade e alerta para o fato de que há diferenças 
no que se refere à abrangência das políticas, financiamento e atendimento aos grupos sociais desse governo (FRIGOTTO, 

2011, p. 244).  
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neoliberal de FHC e por uma grande ênfase sobre a inclusão social
67

, defendendo um esforço 

conjunto e articulado da sociedade e do Estado. Propunha ainda a implantação de um modelo 

alternativo de desenvolvimento, tendo o social como eixo orientador, acompanhado da 

democratização do Estado e de um novo equilíbrio entre União, estados e municípios. 

Contudo, deixava claro que seria dada continuidade à busca pela competitividade 

internacional do país, propondo incentivo à produção e à inovação tecnológica realizada tanto 

pela comunidade científica como pelas empresas brasileiras, mas com um maior controle 

público (SILVA, 2002a). Nessa perspectiva, a educação, principalmente da juventude, 

continuava sendo vista como importante ferramenta para alavancar essa competitividade, pois 

segundo o candidato Lula, a boa formação dos jovens “[...] colabora para a retomada do 

desenvolvimento sustentável, além de ser um diferencial para a competição do País no 

mercado internacional” (SILVA, 2002a, p. 15).  

 Essa mesma perspectiva foi repetida em uma proposta mais específica, o documento 

‘Uma escola do tamanho do Brasil’, em que a educação, além de um direito social básico e 

universal, era entendida também como um alicerce para inserção competitiva do país. Para 

tanto, o documento propunha três diretrizes gerais: a) democratização de acesso e garantia de 

permanência; b) qualidade social; c) regime de colaboração e democratização da gestão. Mas, 

nesse documento a preocupação com a capacidade competitiva do país era mais enfatizada, 

principalmente em relação ao ensino médio, à modalidade de educação profissional e ao 

ensino superior (SILVA, 2002b). 

 No primeiro caso, considerando o ensino médio como estratégico para o 

desenvolvimento científico e tecnológico, além do problema do acesso e permanência, o 

documento chamava a atenção também para a carência de professores de Matemática, 

Química, Física e Biologia para esse nível de ensino. No caso da educação profissional – 

modalidade estratégica tanto para a inclusão social como para o sistema produtivo, segundo o 

documento -, a carência de professores também era apontada, mas abertamente se propunha 

uma parceria com o sistema privado, para o financiamento e gestão da formação profissional 

de jovens e de adultos (SILVA, 2002b). Logo, apesar de criticar o projeto educacional do 

governo anterior, tal proposta do governo petista retomava, nesses pontos, os mesmos ideários 

vigentes em meados da década de 1990 e em todo o governo FHC, a saber: o cientificismo e a 

crença no ‘poder educador’ do empresariado inovador o qual educaria a massa trabalhadora 

para atender ao mercado e às necessidades do sistema produtivo. Impossível, portanto, 

                                                             
67 Como veremos no capítulo 3, essa ênfase na questão da inclusão social esteve presente nas políticas de CT&I, onde 

ressuscitou o discurso sobre as inovações sociais. 
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discordar da última afirmação de Frigotto (2011), apontada acima, de que o governo Lula não 

teria disputado um projeto educacional antagônico. 

 Assim, a discussão sobre inclusão social, do candidato Lula, vinha acompanhado da 

argumentação, já antiga, sobre a importância de trabalhadores, cidadãos, enfim, a sociedade 

como um todo, serem inovadores e empreendedores para contribuírem com o 

desenvolvimento e a competitividade do país: “[...] nosso governo buscará mobilizar a 

sociedade em favor do crescimento, aproveitando toda a capacidade técnica, 

empreendedora e criadora do povo” (SILVA, 2002a, p. 10, grifos nossos). E chamava 

ainda a atenção sobre a importância de se educar a sociedade, como recurso interno, para 

atingir esse objetivo: 

 

É possível orientar, disciplinar e canalizar adequadamente os recursos externos 

e internos para o desenvolvimento econômico de qualidade, reforçando a 

capacidade produtiva nacional, impulsionando a absorção e a produção de 

tecnologia e estimulando a inovação. Assim o Brasil poderá superar a fragilidade 

das suas contas externas, além de aumentar e melhorar sua participação no comércio 

internacional. Com esse objetivo, o investimento externo terá o seu lugar garantido 

ao lado do capital privado nacional. (SILVA, 2002a, p. 13, grifos nossos). 

 

Para termos uma ideia da importância dada à questão da inovação, Lula, já então 

presidente, aprovou em 2 de Dezembro de 2004, a Lei nº 10.973, também conhecida como 

Lei da Inovação, que trazia algumas definições e orientações para uma aproximação mais 

efetiva do ensino superior com o sistema produtivo (BRASIL, 2004a). E, mais recentemente, 

através da Lei 12.193 de 14 de Janeiro de 2010, foi criada uma data específica – 19 de 

Outubro - para se comemorar o “Dia Nacional da Inovação” (BRASIL, 2010a) 
68

.  

 O ano de 2007 foi profícuo em relação às políticas educacionais brasileiras, com um 

verdadeiro pacote de decretos, leis e programas elaborados e aprovados pelo governo Lula, já 

em seu segundo mandato, tanto para a educação básica como para a educação superior. No 

caso dessa última, deu-se início a um processo de expansão e interiorização através do 

programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), criação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e dos Institutos Federais de Educação Tecnológica 

(IFs). Em relação ao financiamento da educação básica, por exemplo, foi criado o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério 

(Fundeb) em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) – ambos de natureza contábil -, 

passando a contemplar toda a educação básica e, não apenas, o ensino fundamental. A criação 

                                                             
68 Anteriormente, o governo FHC considerara 2002 como o ‘Ano da Inovação’. 
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desse fundo já era prevista no programa do candidato Lula em 2002 e sua preparação foi 

contemplada no Plano Plurianual 2004-2007 (MARTINS, 2009). Mas, como nos lembram 

Davies (2008) e Martins (2009), sua tramitação já ocorria desde os anos iniciais de vigência 

do Fundef, tendo sido apresentado pela primeira vez como uma proposta de emenda 

constitucional, a PEC nº 112 de setembro de 1999. Esse último autor destaca que, em relação 

ao fundo anterior, o processo de discussão e preparação do Fundeb foi mais democrático e 

com maior participação da sociedade civil (MARTINS, 2009). 

 Outra novidade para a educação básica foi a criação, pelo Inep, de um indicador 

matemático de qualidade, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Segundo 

o texto elaborado para discussão (FERNANDES, 2007) 
69

, esse índice foi idealizado para 

monitorar de forma permanente o progresso dos programas desse nível educacional e combina 

dois indicadores antigos, que julga serem complementares: a) pontuações médias obtidas por 

alunos do último ano da primeira fase e da segunda fase do ensino fundamental e também do 

ensino médio, em exames padronizados e; b) taxa média de aprovação dos estudantes da 

correspondente etapa de ensino. Para o autor desse texto, o economista Reynaldo Fernandes – 

presidente do Inep de 2005 a 2009 - um sistema educacional ideal seria aquele em que todas 

as crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com 

repetências, não evadissem e que, ao final, aprendessem. 

 Para o professor e pesquisador Luiz Carlos de Freitas (2007) o uso de avaliações como 

o Saeb e índices como o Ideb podem, dentro de uma ótica meritocrática, significar o início de 

uma política neoliberal de responsabilização (accountability) da escola, causando uma pressão 

autoritária e verticalizada sobre esta e seus profissionais, abrindo assim as portas para uma 

privatização dentro das escolas, como ocorreu com as escolas norte-americanas na gestão 

Bush. O autor, que não é contra o uso desses instrumentos, mas sim a forma como os quais 

são instituídos e podem vir a ser usados, alerta que além de problemas conceituais, o uso do 

Ideb como índice de qualidade da educação básica, corre o risco de ocultar a má qualidade 

também ao lidar apenas com a proporção de aprovados, ao usar a média como referência e ao 

estabelecer metas com índice baixo para um tempo muito longo
70

 (FREITAS, 2007).  

 Araújo (2007) também chama a atenção para o fato de que essas avaliações 

padronizadas surgiram no bojo das reformas educacionais norte-americanas e inglesas da 

década de 1980, quando então serviram para promover situações de quase mercado no setor 

                                                             
69 O texto é repleto de fórmulas matemáticas, demonstrando como o índice foi elaborado. Ironicamente, o autor considera que 
o índice é de fácil compreensão e simples de calcular. 
70 De acordo com o PDE 2007, o índice a ser alcançado até 2021 é 6, que é o mesmo índice já apresentado por países 

europeus sob a influência da OCDE. 
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educacional, combinando a regulação feita pelo Estado com a introdução da lógica de 

mercado. No caso do Ideb, o autor alerta ainda que os resultados alcançados pelos municípios, 

são utilizados para ranquear as redes de ensino, com fins de estimular a competição, 

mantendo a mesma “lógica perversa” da gestão FHC (p. 27) e conclui que esse índice é muito 

mais um instrumento regulatório que definidor de critérios para uma melhor aplicação dos 

recursos da União
71

. 

 Além desses aspectos apontados pelos críticos do Ideb, outro ponto nos chama a 

atenção no documento para discussão sobre o Ideb (FERNANDES, 2007): a questão do 

desempenho obtido por estudantes em testes padronizados. O autor desse documento 

destacava que o ideal seria que avaliações como o Saeb e o Prova Brasil, imitando o Pisa da 

OCDE, fossem aplicados por geração e não por série. De acordo com o site do Inep, o Pisa - 

Programme for International Student Assessment – seria apenas um programa de avaliação 

internacional comparada que, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, testaria seus 

conhecimentos sobre leitura, ciências e matemática, produzindo indicadores sobre se as 

escolas dos países participantes estão conseguindo preparar seus alunos para a cidadania na 

sociedade contemporânea 
72

. Mas, como discutem autores como Grek (2009), Carvalho 

(2009), Mangez e Cattonar (2009), entre outros, o Pisa, criado nos anos 1990 pela OCDE, é 

um dos instrumentos de regulação baseados no conhecimento (Knowledge-based Regulation 

Tools – KRTs) dessa organização e, segundo esses autores, vem se constituindo em um 

poderoso instrumento de europeização das políticas educacionais, visto que a cada ano 

aumenta o número de países participantes 
73

. Além disso, como ressalta Luiz Carlos de Freitas 

(2007), a escola é muito mais que apenas língua portuguesa e matemática, e o Ideb não é 

sensível às desigualdades sociais. Assim como também não o são, completamos, as avaliações 

e comparações que a OCDE realiza e quer propor como modelos para outros países, 

transferindo dados estatísticos para realidades sociais diferentes
74

. 

                                                             
71 Exemplificando esse aspecto citado pelo autor, recentemente escolas públicas de Goiânia passaram por uma investigação 
para averiguar denúncia de que, para manter um índice melhor no Ideb, estariam transferindo alunos considerados como 
problemáticos (notas baixas e alto índice de faltas). Sobre isso, conferir matéria publicada no jornal ‘O Popular’ de 13 de 
Maio de 2013. 
72 Essa informação consta no site do Inep que, no Brasil, é responsável pela coordenação nacional do Pisa. Conferir: <  
http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos>, Acesso em 3 de Maio de 2013, 17: 17 h. 
73 Cabe ressaltar aqui que, recentemente, ministros da educação de países do Mercosul, reunidos no ‘Seminário Regional de 

Avaliação Educativa para o Mercosul’, realizado em Março na Argentina, discutiram a possibilidade de um rompimento com 
o Pisa, devido, dentre outros aspectos, ao alto custo do imposto de participação. Contudo, depreende-se que a proposta é de 
rompimento com os critérios do Pisa e não com a lógica de ranqueamento internacional. Conferir: 
<http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/192/mercosul-versus-pisa-280790-1.asp>, Acesso em 3 de Maio de 2013, 17: 33 h. 
74 Recentemente a OCDE publicou um relatório com “lições” para os EUA, oriundas de outros países como, por exemplo, o 
Brasil (OECD, 2011). Uma das “experiências exitosas” citada pelo documento é o plano de ação neoliberal e meritocrático 
levado a cabo pela ex-secretária de Educação de São Paulo e ex-presidente do Inep na gestão FHC, Maria Helena Guimarães 

de Castro. O capítulo 8, que traz essas “lições” brasileiras, está disponível em português no site do Inep: <  

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/192/mercosul-versus-pisa-280790-1.asp
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 Em nosso entendimento, além da intenção de se criar um índice comparativo da 

qualidade da educação básica, outro objetivo, não explícito, da implementação do Ideb, pode 

ser o de criar uma base de dados estatísticos sobre a educação básica do país, visando a 

comparação em nível internacional. O que, de certa forma, viria ao encontro das pretensões de 

fortalecimento do sistema de CT&I, para transformar o país, nas palavras do ex-presidente 

FHC, em um global trader (CARDOSO, 1998), ou seja, um jogador competitivo no cenário 

internacional. Para tanto, quanto mais se aproximar do modelo sistêmico proposto por 

organismos como a Cepal e a OCDE, melhor.  

E os primeiros sinais de que as políticas educacionais do governo Lula abraçariam a 

concepção sistêmica de inovação proposta pela OCDE e que tanto influenciou as políticas de 

FHC, seriam dados na publicação do ‘Plano de Desenvolvimento da Educação’ (BRASIL, 

2007a), anunciado como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Educação. Para 

Araújo (2007), esse plano se tornaria o verdadeiro programa educacional do segundo mandato 

de Lula e, portanto, o balanço das ações desse governo, deveria ser feito à luz de seus 

resultados. 

Apresentado como mais que um plano executivo que compreendia aproximadamente 

40 programas em torno de quatro eixos norteadores – educação básica, educação superior, 

educação profissional e alfabetização -, o PDE de 2007 iniciava criticando o que considerava 

ser uma visão fragmentada da educação, que, baseada em princípios “gerencialistas” e 

“fiscalistas”, teria gerado falsas oposições entre os níveis e modalidades de ensino. Propunha 

então, uma nova visão, sistêmica, em que a educação deveria ser tratada como unidade geral: 

 

A visão sistêmica da educação é a única compatível com o horizonte de um sistema 

nacional de educação, não apenas porque organiza os eixos norteadores como elos 

de uma cadeia que devem se reforçar mutuamente, mas também porque fixa seus 
suportes institucionais: sistema nacional de avaliação, sistema nacional de formação 

de professores e regime de colaboração. (BRASIL, 2007a, p.39). 
 

De acordo com o documento, tal concepção sistêmica: 

  

[...] implica, adicionalmente, não apenas compreender o ciclo educacional de modo 

integral, mas, sobretudo, promover a articulação entre as políticas especificamente 

orientadas a cada nível, etapa ou modalidade e também a coordenação entre os 

instrumentos de política pública disponíveis. Visão sistêmica implica, portanto, 

reconhecer as conexões intrínsecas entre educação básica, educação superior, 

educação tecnológica e alfabetização e, a partir dessas conexões, potencializar as 

                                                                                                                                                                                              
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/estatisticas_educacionais/ocde/relatorio/2011/cap_8_relatorio_ocde_sobre_

educacao_brasil.pdf>, Acesso em 3 de Maio de 2013, 18: 01 h. 
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políticas de educação de forma a que se reforcem reciprocamente. (BRASIL, 2007a, 

p. 10). 

 

Mas, essa visão sistêmica não se propunha apenas para o sistema educacional, fechado 

em si, mas em inter-relação com os demais setores sociais, como mostra o trecho abaixo: 

 

O enlace entre educação e desenvolvimento é essencial na medida em que é por 

meio dele que se visualizam e se constituem as interfaces entre a educação como um 

todo e as outras áreas de atuação do Estado. Desse movimento de busca de sintonia 

das políticas públicas entre si depende a potencialidade dos planos setoriais, 

inclusive o educacional que passam, nesses termos, à condição de exigência do 

desenvolvimento econômico e social, garantindo-se que o todo seja maior que a 

soma das partes. (BRASIL, 2007a, p. 6-7). 
 

A partir de então foram envidados esforços no sentido de construir sistemas nacionais 

de diversas naturezas: de avaliação, de CT&I, de ensino superior, de formação de professores, 

dentre outros, cujos programas e ações se integrassem e se articulassem entre si. Mas, na 

verdade, o PDE apenas normatizava o que na prática já vinha ocorrendo através de diferentes 

programas. Como analisado por Saviani, o PDE não era um plano de Educação em sentido 

próprio, mas sim um programa de governo que aglomerava ações de natureza, características 

e alcances diferentes, que não trariam garantias de efeito de suas propostas, ou seja, “[...] um 

grande guarda-chuva que abriga praticamente todos os programas em desenvolvimento pelo 

MEC [...]” (SAVIANI, 2007a, p. 1233). Para esse autor, apesar da multiplicidade de ações, a 

identidade do PDE é dada pelo Ideb e pelos programas “Provinha Brasil” e “Piso do 

Magistério” e seu aspecto mais positivo seria a preocupação em atacar o problema qualitativo 

da educação básica através desses três instrumentos. 

Assim, a educação era entendida no PDE/2007 como o eixo estruturante da ação do 

Estado, considerada em seus enlaces com a ordenação territorial e com o desenvolvimento 

econômico e social, o que exigiria o alinhamento entre todas as ações do Estado. Como 

podemos perceber o PDE/2007 se alinha com a visão sistêmica de sociedade que vinha sendo 

proposta pelas orientações neoliberais desde a década de 1980 e que, como vimos, também 

fazia parte da perspectiva de inovação da OCDE. Assim, o PDE considerava como referencial 

ideal para a qualidade da educação básica brasileira, o índice 6,0 atingido por países europeus 

contemplados nas análises desse organismo internacional (BRASIL, 2007a, p. 22). 

Ao propor entre seus seis pilares de sustentação, princípios como “regime de 

colaboração” entre municípios, estados e União, bem como “responsabilização” e 

“mobilização social”, como forma de tornar a educação menos estatal e mais pública (p. 20), 

o PDE/2007, em nossa compreensão, apresentava com novos termos alguns princípios 
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neoliberais antigos - ‘descentralização’, ‘desresponsabilização do Estado’ e ‘culpabilização da 

sociedade’ - que vêm caracterizando as reformas sociais neoliberais desde as proposições 

cepalinas e do Banco Mundial, em fins dos anos 1980.  

Não por acaso, a concepção de educação presente nesse documento carregava, em si, 

boa parte do que estava presente na LDB/1996, ou seja, de que não ocorreria apenas nas 

escolas, mas em todos os âmbitos sociais, inclusive nos espaços de trabalho. O próprio 

documento confirma isso ao afirmar que buscava, por uma perspectiva sistêmica, dar 

consequência às normas gerais da educação previstas na LDB e no PNE de 2001
75

. E tudo 

isso para formar indivíduos capazes de desenvolver competências, o que, por sua vez, era um 

argumento presente desde os primeiros anos do governo FHC.  

Portanto, compreendemos que essa visão sistêmica a que o PDE de 2007 vangloriava-

se de trazer como algo inédito, nada mais era que uma nova roupagem de um antigo projeto 

neoliberal de regulação social, que se pretende hegemônico. Mas, isso era de esperar já que, 

como explicou Saviani (2007a), o carro-chefe do PDE de 2007 foi o compromisso firmado 

pelo governo petista com representantes do empresariado brasileiro, o ‘Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação’, por meio do Decreto nº 6.094 de 24 de Abril de 2007 

(BRASIL, 2007b). Para o autor, a lógica que embasava esse compromisso e que, portanto, 

estaria por trás da expectativa dos empresários em relação ao PDE, é uma espécie de 

“pedagogia de resultados”, em que o governo se equipa com instrumentos de avaliação dos 

produtos, forçando que o processo se ajuste às exigências postas pela demanda das empresas, 

ou seja, uma lógica de mercado que se guia pelos mecanismos da “pedagogia das 

competências” e da “qualidade total” (SAVIANI, 2007a, p. 1253).  

Nardi, Scheneider e Durli (2010) concordam com Saviani de que essa visão sistêmica 

do PDE/2007 para a educação seria resultante da influência direta do compromisso firmado 

pelo governo com os empresários. Chamam a atenção ainda para o fato de que, no meio 

empresarial, a visão sistêmica tem o objetivo de tornar a organização menos hierárquica, mais 

convergente e flexível, visando principalmente a centralidade nos resultados e a 

adaptabilidade ao mercado em constante mutação. Assim, segundo esses autores, o PDE de 

2007, ao assumir essa concepção sistêmica, buscava superar a fragmentação das políticas 

educacionais anteriores, em regime de colaboração e mobilização social.  

Vale ressaltar que esse último argumento foi usado também pelo próprio governo. 

Para o ministro da Educação à época, Fernando Haddad, houve um maior investimento na 
                                                             
75 Saviani (2007a) chama a atenção para o fato de que apesar de o PDE afirmar essa relação com o PNE 2001-2010, isso se 
daria apenas teoricamente, pois na prática, ele não partiu do diagnóstico e dos objetivos do PNE e suas metas se relacionam 

apenas com algumas do plano anterior, deixando de fora a maioria delas. 
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educação, da creche à pós-graduação, para aumentar as oportunidades aos brasileiros
76

. 

Retórica esta que foi repetida por seu sucessor, Aloizio Mercadante, durante a posse no 

Ministério da Educação: 

 

Ao longo da década de 90 do século passado, especialmente nos governos de 

Fernando Henrique Cardoso, houve também progressos significativos, como a 

prioridade ao ensino obrigatório, a expansão do número de matrículas no ensino 

fundamental, a criação dos primeiros sistemas nacionais de avaliação da qualidade 

de ensino, o aumento da escolaridade e a criação do Fundef. Entretanto, foi a partir 

do governo Lula, notadamente na gestão de Fernando Haddad, que se delineou uma 

visão sistêmica da educação. E a democratização do acesso à educação de qualidade 

em todos os níveis tornou-se efetivamente uma prioridade. A educação passou a ser 

tratada como um sistema articulado, da creche ao ensino superior. 

(MERCADANTE, 2012). 77  
 

Em nosso entendimento, se por um lado essa visão sistêmica, com forte viés 

empresarial, permitiu ao governo petista se contrapor à ‘focalização no ensino fundamental’ 

que o governo FHC havia realizado sob as orientações do Banco Mundial, por outro também 

aproximou muito as políticas do governo Lula das perspectivas sistêmicas compartilhadas 

pela Cepal e pela OCDE a partir dos anos 1990. 

De acordo com o Decreto nº 6.094 de 24 de Abril de 2007, o Plano de Metas seria uma 

“[...] conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em 

regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade 

da educação básica [...]” (BRASIL, 2007b, artigo 1º) e a adesão dos entes federados (Distrito 

Federal, Estados e Municípios) a esse plano se daria de forma voluntária. A assistência dada 

pela União dependeria de alguns critérios tais como a pontuação no Ideb e a capacidade 

financeira do ente apoiado. Este, por sua vez, deveria elaborar, com auxílio técnico da União, 

um Plano de Ações Articuladas (PAR), contemplando os seguintes eixos de ação: I - gestão 

educacional; II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; III -

 recursos pedagógicos; IV - infraestrutura física (BRASIL, 2007b). 

As diretrizes presentes no Decreto nº 6.094/2007 estabeleciam claramente um perfil de 

gestão e financiamento da educação básica, apoiado em princípios gerenciais neoliberais: 

descentralização, avaliação, controle, desempenho e mérito; desresponsabilizando o Estado 

que, segundo o decreto, se limitaria principalmente a estimular e apoiar que os entes 

                                                             
76 Ver, por exemplo, entrevista dada pelo ministro Haddad em: 
<http://www.pt.org.br/secretaria_noticias/view/fernando_haddad_destaca_investimentos_em_educacaeo_da_creche_a_pos_g
raduaca>, Acesso em 24 de Maio de 2013, 18: 10 h. 
77 O discurso de posse de Aloizio Mercadante pode ser acessado, no formato MP3, no site do próprio MEC: <  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12224&Itemid=380>. E também se encontra 
disponível em formato html em: <http://pauloteixeira13.com.br/2012/01/discurso-de-posse-de-aloizio-mercadante-no-

ministerio-da-educacao/>, Ambos com Acesso em 24 de Maio de 2013, 18: 35 h. 
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federados implementassem as diretrizes estabelecidas. De forma geral, o ‘Compromisso’ 

propunha que a escola se tornasse um “espaço comunitário” e conclamava toda a sociedade a, 

em regime de colaboração descentralizada, controlar e avaliar o bom andamento da educação 

básica (BRASIL, 2007b, grifos nossos). 

Seguindo a visão sistêmica, o Plano de Metas propunha ainda que os programas da 

área da educação fossem integrados com os de outras áreas como saúde, esporte, assistência 

social, cultura. Em suma, o ‘Compromisso’ entendia a escola como uma empresa a ser gerida 

por todos e se articulasse com os outros setores sociais. E para quê isso? Em nossa 

compreensão, se o que passa a orientar as políticas educacionais é uma visão sistêmica 

empresarial, pautada no controle e na gestão da produção, é importante lembrarmos que o que 

mantém a empresa e o capital vivos é principalmente sua capacidade de inovação. Assim, se 

na ótica desse ‘Compromisso’ a escola era vista como uma empresa, nada mais natural que 

esperar dela a inovação e que também eduque indivíduos para serem inovadores e 

empreendedores. 

Apesar de certa continuidade dada pelo governo Lula em relação às políticas 

educacionais anteriores, é importante e justo destacarmos que houve, de longe, uma maior 

participação da sociedade civil na política educacional durante o governo petista. Um 

exemplo disso foi a realização da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010), no último 

mandato de Lula. Segundo o professor Francisco das Chagas Fernandes, secretário executivo 

adjunto do MEC que coordenou a Conae, já havia o interesse do governo em realizá-la, mas 

isso era inviável e foram feitas, então, conferências de temáticas específicas: de educação 

profissional, indígena, entre outros. Assim segundo o secretário, foi principalmente na 

Conferência Nacional de Educação Básica (Coneb) realizada em 2008, que o governo firmou 

o compromisso de convocar a Conae, com o Estado participando junto aos movimentos 

sociais, como já era uma demanda antiga da sociedade civil (FERNANDES, 2010). 

Com o título ‘Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano 

Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação’, as discussões da Conae foram 

realizadas de 2008 a 2010
78

. Como o próprio documento referência apontava, este evento foi 

realmente um importante espaço democrático, para que fossem debatidas e construídas 

                                                             
78 Em 2008, um ‘Documento Referência’ (BRASIL, 2008a), organizado em seis eixos temáticos, foi enviado aos Estados e 
Municípios para que, a partir das propostas desse documento inicial, fossem realizadas conferências municipais, no primeiro 
semestre de 2009 e conferências estaduais, no segundo semestre desse mesmo ano. Após essas discussões locais e regionais, 
as sugestões de adição, supressão ou modificação do documento referência, deram origem aos ‘Documentos-Base’ (BRASIL, 
2009a). Após esse processo, o encontro nacional da Conae foi realizado entre 28 de Março e 1º de Abril de 2010, em Brasília, 
ao final do qual se publicou um ‘Documento Final’ (BRASIL, 2010b). Todos os documentos aqui citados podem ser 
acessados no site do MEC: <http://conae.mec.gov.br/>, Acesso em 25 de Maio de 2013, 18: 09 h. 
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diretrizes e marcos regulatórios para a educação brasileira, com ampla participação de 

professores e outros profissionais da educação, bem como de entidades representativas como 

Anfope, Anped, CNTE, CUT, Undime, entre outras. 

Ao analisarmos o documento referência, também é possível percebermos a 

preocupação com a inovação
79

. Na parte em que se referia, por exemplo, à ampliação da 

jornada escolar diária, salientava-se a importância de que as escolas tivessem um projeto 

político-pedagógico inovador o qual subsidiasse e tornasse essa ampliação significativa 

(BRASIL, 2008a, p. 56). E, ainda, quando se referia ao financiamento da educação básica, via 

Fundeb, entre as ações esperadas estaria: 

 

Ampliar e consolidar as políticas de financiamento e expansão da educação 

profissional, com ênfase no ensino médio integrado, na educação tecnológica, na 

formação de professores e no desenvolvimento da pesquisa e da inovação, 

considerando as necessidades produtivas, sociais e de inserção profissional. 
(BRASIL, 2008a, p. 92-93, grifos nossos).  

 

Muitas decisões importantes foram tomadas na Conae 2010 e podemos perceber 

avanços significativos para a educação brasileira, tais como: proposta de ampliação do 

percentual do PIB dedicado à educação de modo que atinja 10% até 2014
80

, proposta de se 

criar um sistema nacional articulado de educação, subsidiar a criação de um novo Plano 

Nacional de Educação - cuja versão de 2001 ainda vigorava -, fortalecer o Conselho Nacional 

de Educação (CNE), criar o Fórum Nacional de Educação, melhoria na assistência a 

estudantes, garantia de redução de carga horária e licença remunerada a professores que 

queiram cursar pós-graduação, ampliação da reserva de vagas das universidades públicas a 

estudantes oriundos do ensino público, entre outros aspectos positivos. 

Como afirmamos acima, um dos objetivos das discussões que precederam e 

constituíram a Conae 2010, era fornecer subsídios para a elaboração de um novo PNE (2011-

2020). Com o fim da conferência, o plano foi encaminhado ao Congresso em Dezembro de 

2010 como o Projeto de Lei nº 8.035/2010
81

. Segundo Dourado (2011), a aprovação do PDE 

de 2007 teria secundarizado o PNE, mantendo assim uma lógica, já histórica na educação 

brasileira, de planejamentos e proposições de políticas de governo em detrimento de políticas 

de Estado. Mas, malgrado o fato de muitas das proposições das entidades representativas da 

                                                             
79 Esses aspectos não se modificaram no Documento final da Conae (BRASIL, 2010) o que, de certa forma, pode significar 
que a sociedade civil e suas entidades representativas não viram nesse aspecto nenhuma problemática. 
80 Apesar de essa proposta ter sido apontada no documento final da Conae 2010, o texto do PNE 2011-2020 fala em um 
investimento de 7% até 2020. 
81 Até o momento vem sendo analisado e discutido por especialistas. Em Junho de 2012 foi aprovado na Câmara e, 
atualmente, tramita no Senado Federal. 
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sociedade civil ter ficado de fora do texto final e o plano apresentar deficiências conceituais, 

de articulação interna e secundarização de temáticas importantes (DOURADO, 2011; 

OLIVEIRA et al, 2011), tal processo de construção pode ser considerado como uma certa 

vitória na relação sociedade civil/Estado, principalmente à luz da história da educação 

brasileira, como nos mostra Dourado (2011).  

No que tange à inovação e sua relação com a educação, podemos perceber no texto 

final do PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010c) a mesma ideologia em prol de uma cultura da 

inovação, objetivando formar, através do sistema educacional, um quadro de profissionais 

técnicos e futuros cientistas, para alavancar o desenvolvimento e a competitividade do país. E, 

assim como no documento de início do governo de Lula (SILVA, 2002b), no PNE 2011-2020 

esses objetivos também incidem principalmente sobre o ensino médio, a educação 

profissional de jovens e adultos e o ensino superior. Entre as estratégias da meta 3, por 

exemplo, está a de instituir uma diversificação do currículo do ensino médio, de forma a 

articular ciência, trabalho, tecnologia e cultura. Isso, acompanhado de um processo de 

avaliação da qualidade, no âmbito do Ideb, que contemple o ensino de ciências tanto para o 

ensino fundamental quanto para o ensino médio (meta 7, estratégia 7.4). Ainda sobre esse 

índice, a meta 7.7 propõe fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 

inovação das práticas pedagógicas (BRASIL, 2010c). 

Outro exemplo do viés cientificista e da influência de orientações externas nas 

propostas para aumentar a qualidade da educação básica, está na estratégia 7.25, que propõe 

confrontar os resultados obtidos no Ideb com as médias obtidas por alunos em leitura, 

ciências e matemática no Pisa (BRASIL, 2010c). Vale aqui lembrar que o Pisa foi criado pela 

OCDE, organização internacional que há décadas vem avaliando e coletando dados sobre a 

inovação no mundo e cujas orientações influenciaram as concepções de inovação no país, 

principalmente a partir do segundo governo de FHC. 

Com o término do segundo mandato de Lula, mas assunção da presidência pela 

também petista Dilma Rousseff, essa perspectiva de supervalorização da inovação como um 

princípio educativo necessário ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, parece 

não ter se alterado. Analistas enxergam nesse mandato da presidente, que se encontra 

atualmente na metade de sua vigência, uma continuidade das políticas do governo Lula, ou 

seja, um bom gerenciamento em que grandes mudanças saíram do debate (SAFATLE, 2013). 

Ainda para esse autor, trata-se de um capitalismo de Estado que, apesar de avanços na área 

social, não aponta para possibilidades de ruptura com a lógica neoliberal e que, em sua prática 

econômica, levou ao extremo as tendências monopolistas da economia brasileira, em um país 
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com níveis brutais de desigualdade. Para Fortes e French (2012), mesmo enfrentando 

dificuldades para implementar seu projeto político, o governo Dilma espera alcançar um 

crescimento econômico sustentado e impulsionar a mobilidade social, combinando a expansão 

acelerada do ensino superior com uma ênfase renovada no ensino técnico. 

Tal continuidade de políticas foi afirmada pela própria candidata Dilma Rousseff em 

sua proposta de governo, protocolada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos advogados 

da coligação ‘Para o Brasil seguir mudando’ (ROUSSEFF, 2010). Com fortes críticas aos 

períodos anteriores ao governo Lula, e alegando ter recebido deste uma “herança bendita”, 

Dilma Rousseff reafirmava as diretrizes seguidas pelo governo Lula, principalmente nos 

aspectos econômico e de políticas externas, para enfrentar o que considerava ser um período 

complexo de transição geopolítica, em que uma nova correlação global de forças se 

estabelecia. Alegando que a crise de 2008 teria acentuado a competitividade global e exigido 

uma mudança do sistema produtivo, a proposta da candidata defendia o prosseguimento da 

abordagem sistêmica, com a articulação entre os diversos planos de desenvolvimento e planos 

setoriais (idem). 

Nessa perspectiva de continuidade, o texto da proposta estabelecia, para fins de um 

novo desenvolvimento, aumentar o poder de compra do Estado para induzir a demanda 

nacional por ciência, tecnologia e inovação e, além disso: 

  

[...] i) articulação dos Ministérios de Ciência e Tecnologia, Educação, MDIC, 

Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento Agrário, Aquicultura e Pesca, 

Universidades e Institutos científicos com setores empresariais para, por meio da 

FINEP e de outras instituições, implementar e aprofundar políticas industriais e 

agrícolas que dêem ênfase à inovação nas pequenas, médias e grandes 

empresas, nas iniciativas de economia solidária e em empreendimentos 
agroindustriais. (ROUSSEFF, 2010, p. 6, grifos nossos). 

 

Na área educacional, a candidata Dilma Rousseff retomou em sua proposta o já antigo 

argumento da “sociedade do conhecimento” para, como seus predecessores mais recentes na 

presidência, justificar os investimentos em CT&I e a necessidade de se formar um quadro 

técnico para subsidiar o desenvolvimento e a competitividade: “[...] Mas a educação exige 

urgência. Urgência para preparar os milhões de cientistas e técnicos que o desenvolvimento 

do país já está exigindo [...]” (ROUSSEFF, 2010, p. 10). Não ao acaso, a proposta reconhecia 

a importância estratégica da juventude para concretizar esse modelo de desenvolvimento que, 

segundo afirma, seria “ambientalmente sustentável”. Mas, contraditoriamente, propunha 

combater o ingresso dos jovens precocemente no mercado de trabalho com políticas de 

qualificação profissional. 
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Destarte, podemos concluir que esse argumento ideológico da inovação como um 

princípio educativo se mantém presente nas políticas educacionais até os dias de hoje, 

independente de o governo do momento ser neoliberal de direita (PSDB de FHC) ou dito de 

esquerda (PT de Lula e Dilma).  

Comparando a discussão sobre a inovação nas políticas oficiais dos dois períodos 

analisados nesse capítulo - a ditadura civil-militar e os anos 1990-2000 - podemos concluir 

também que durante estes últimos, sob as condições de reestruturação produtiva e mudança da 

forma de acumulação do capital, o Estado continuou buscando as mesmas perspectivas dos 

militares: a científico-tecnológica e a técnico-administrativa, ou seja, a inovação que se espera 

ser produzida e a que se pretendia realizar nas instituições. Mas, diferentemente dos militares 

que atribuíam a produção da primeira apenas às universidades, a retórica dos anos 1990-2000, 

seguindo principalmente as orientações da OCDE, enxerga a inovação por uma perspectiva 

sistêmica e, portanto, espera não só do sistema educacional, mas de toda a sociedade, o 

engajamento em sua produção. Apropriando-nos de Gramsci (1968) e da categorização que 

Saviani (2008) faz das bases de sustentação do discurso pedagógico pós-reestruturação 

produtiva do capital, entendemos que é o Estado neoprodutivista educando a sociedade para a 

inovação, através do neo-escolanovismo, do neotecnicismo e do neoconstrutivismo.  

Além disso, se considerarmos as estratégias usadas por esses governos para a 

implantação das inovações
82

, podemos concluir que os militares se utilizaram de um misto 

dos enfoques empírico-racional e coercitivo, ou seja, partindo de uma racionalidade 

instrumental, cientificamente embasada, impôs as mudanças. Já a partir dos anos 1990, a 

estratégia continuou tendo um enfoque empírico-racional, mas associado com o enfoque 

normativo-reeducativo, com fins de se produzir uma cultura da inovação, tal como vêm 

defendendo, em nível mundial, a OCDE e a Unesco, desde fins dos anos 1980. Em comum, 

ambos os períodos possuem a visão economicista de atrelamento da educação ao sistema 

produtivo. 

Outro aspecto que julgamos importante destacar é que, pelo que pudemos deduzir dos 

documentos analisados até o momento, não seria enganoso afirmarmos que, pelo menos no 

que diz respeito às proposições das políticas educacionais, a discussão sobre essa temática no 

Brasil parece ter estado, por muitos anos, quase uma década de atraso em relação à discussão 

feita nos países centrais do capitalismo. Por exemplo, enquanto no Brasil da década de 1970 

ainda estava fortemente presente uma concepção de inovação baseada na matriz norte-
                                                             
82 Tomamos de Huberman (1973) a definição de estratégia, como uma série de princípios que embasam as fases de ação 
específicas para instalar por tempo duradouro determinada inovação. Baseado em Chin e Benne (1961 apud HUBERMAN, 

1973) esse autor aponta três enfoques de estratégias: a) empírico racional; b) normativo-reeducativo e; c) coercitivo. 
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americana, nos países centrais do capitalismo essa matriz já havia produzido resultados 

negativos e começava a ser revista. Hernández et al (2000), se referindo à reforma espanhola, 

também criticam a incapacidade que os governos reformistas daquele país tiveram, em não 

aprender com o erro dos outros, no caso o dos EUA. E o mais interessante é que a reforma da 

educação básica feita no Brasil, na década de 1990, se baseou nesse modelo espanhol 

(SAVIANI, 2008) que já colhia frutos negativos quando aqui se iniciava sua implantação.  

Como essa temática da inovação está ligada ao processo de produção capitalista, esse 

atraso poderia ser explicado, em parte, pelo fato de a inserção do Brasil no capitalismo ter 

sido tardia. E se considerarmos que o mundo esteja realmente vivendo, na tão apregoada 

‘sociedade do conhecimento’, posicionar-se uma década atrás das discussões internacionais, 

já pode ser considerado um fator negativo para a inserção do país como um ‘potencial 

competidor’ do mercado globalizado. Isso reforçaria a hipótese de que, tanto a lógica quanto o 

investimento do país não condizem com uma real ‘produção do conhecimento’, mas com a 

formação da sociedade brasileira para ser consumidora do conhecimento produzido por outros 

países. Logo, uma grande contradição do próprio argumento em prol da inovação, presente 

nas políticas sociais. 

Nesse contexto, a participação ou não dos professores nesse projeto hegemônico 

neoliberal, enquanto educadores autorizados pelo Estado, precisa urgentemente ser analisado 

e debatido. E, como é de nosso entendimento que uma formação inicial de professores para 

atuarem na educação básica, deve ocorrer com qualidade em uma universidade, voltaremos 

agora nossa atenção para essa instituição, bem como para a educação superior brasileira.



 

CAPÍTULO III  

 

UNIVERSIDADE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: QUE INOVAÇÃO? 

  

A inovação chave não deve ser encontrada na 
Química, na Eletrônica, na maquinaria automática, 
na aeronáutica, na Física Nuclear, ou em qualquer 
dos produtos dessas tecnologias científicas, mas antes 
na transformação da própria ciência em capital 
(BRAVERMAN, 1987). 

  

 

Como vimos, a discussão sobre inovação educacional em períodos tão diferentes como 

o regime militar e a década de 1990, apresentou nuances diversificadas, mas também alguns 

pontos comuns. Isso pode ser mais bem compreendido se lembrarmos, que, independente da 

relação Estado/sociedade civil ter sido diferente em cada momento histórico analisado, o 

Estado brasileiro, como lembra Coutinho (2008), sempre foi um Estado burguês a serviço do 

capital e dos interesses privados. Como consequência disso, as políticas governamentais para 

a educação superior – entendida aqui, como a graduação e pós-graduação brasileiras – sempre 

viram a relação desse nível de ensino com a inovação, como consequência e necessidade de 

um objetivo maior: atrelamento ao sistema produtivo.  

Mas, mesmo tendo em comum esse objetivo maior, as políticas desses dois períodos 

para esse nível educacional e, consequentemente, para a universidade brasileira, apresentam 

algumas diferenças que são importantes apontarmos. Como fica a Universidade nesse 

contexto de exaltação da inovação para o sistema produtivo? Que papel os governos e as 

políticas demandavam e demandam em relação à Universidade? Deve a Universidade inovar e 

formar indivíduos inovadores? Inovar em que sentido e para quê? São algumas das questões 

que buscamos responder ao longo deste capítulo. Para tanto, analisamos a relação entre o 

sistema produtivo capitalista, as políticas de ciência e tecnologia e a demanda por inovação 

pela universidade brasileira, utilizando o mesmo recorte histórico do capítulo anterior, ou seja, 

a ditadura civil-militar e os anos 1990-2000. 
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1. Período militar: Desenvolvimentismo, Reforma Universitária e desencontro de 

interesses 

  

Historicamente, esse anseio de atrelamento da academia ao sistema produtivo remonta 

a períodos anteriores à ditadura militar. Nogueira (1999) nos aponta que isso passou a ficar 

explícito principalmente a partir do governo JK (1956-1961) quando, pautada em uma 

ideologia desenvolvimentista, propunha-se que para se libertar da importação de tecnologia, 

era preciso priorizar a educação superior voltada para as áreas tecnológicas. Nessa direção, o 

projeto nacional-desenvolvimentista dos militares já propunha a principal forma de fazer o 

atrelamento da educação superior ao sistema produtivo, para fins de produção de inovação: a 

articulação Estado/Empresas/Universidade. Além disso, é importante lembrar que, inseridos 

no contexto de otimismo cientificista típico do pós-II Guerra Mundial, a inovação que se 

esperava dessa articulação era basicamente do tipo científico-tecnológica, para ser aplicada 

nos diversos setores sociais, inclusive no sistema educacional. 

Entusiasmados com a suposta capacidade da ciência e da tecnologia em elevar as 

condições socioeconômicas dos países latino-americanos – ideologia pregada aos países 

subdesenvolvidos por organismos internacionais como a Usaid e a Cepal – os militares 

procuraram fortalecer a política científica do país. Mas, o Paeg (Plano de Ação Econômica do 

Governo) do primeiro presidente militar, o Marechal Castelo Branco (1964-1967), não 

apresentava nenhuma política explícita para o desenvolvimento de C&T (LIMA, 2009).  

A partir de 1967, o governo Costa e Silva (1967-1969) retomou a discussão sobre a 

política nuclear durante uma conferência em Punta Del Este, no Uruguai, defendendo a 

importância do desenvolvimento científico e tecnológico para o desenvolvimento econômico 

dos países do então chamado Terceiro Mundo (SANT’ANNA, 1978). Foi também no PED 

(Plano Estratégico de Desenvolvimento) de Costa e Silva que surgiu pela primeira vez, de 

forma explícita, uma proposta de política científica e tecnológica, de caráter pragmático e com 

ênfase no setor industrial. Uma das primeiras medidas foi tentar promover o retorno dos 

pesquisadores que se encontravam fora do país e estabelecer uma política de C&T, com 

aumento do financiamento governamental às pesquisas e apoio à carreira científica. Segundo 

a literatura sobre o tema (SANT’ANNA, 1978; FAGUNDES, 2009; LIMA, 2009), os 

recursos totais destinados à pesquisa em Física, principalmente nuclear, duplicaram do ano 

1967 para 1968.  

Assim, enquanto a economia era gerida por economistas liberais e a participação 

política era reprimida, o Estado atraía investimentos internacionais e contraía empréstimos 
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para financiar grandes projetos de infraestrutura. Em parte, os cientistas que permaneceram no 

país, trabalhavam juntamente com o governo nos grandes projetos desenvolvimentistas e 

passaram a se ver negociando com economistas e administradores, a cada dois ou três anos. 

Era a face de um Brasil moderno se desenhando, com a classe média de olhos vendados pelo 

consumismo (SCHWARTZMAN, 2001; VIEIRA; FREITAS, 2003). 

Mas, com a insegurança econômica e a perseguição a professores e instituições de 

pesquisa, o país assistiu a uma onda migratória de cérebros, o que exigiu uma mudança de 

postura do governo. Para alavancar essa modernização conservadora no contexto de um 

Estado autoritário, os militares procederam a mudanças na organização educacional, nos três 

níveis de ensino: 1º e 2º graus e superior. A reforma universitária de 1968, mudanças na pós-

graduação brasileira, estímulo do retorno de pesquisadores que se encontravam fora do país, 

entre outras ações, são exemplos de algumas mudanças feitas nesse período.  

Além disso, houve a criação de agências de desenvolvimento e planejamento 

econômico dos projetos científicos, como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) que, a 

partir de 1967 passou a administrar o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDTC), antigo FNT (Fundo Nacional de Tecnologia). Criticando a importação 

de tecnologias, esse programa enfatizava a introdução de C&T como meta estratégica no setor 

produtivo, estabelecendo a substituição de tecnologias importadas, expansão do mercado 

interno e o aumento das exportações, mas como era limitada a disponibilidade de tecnologias 

nacionais, os empresários brasileiros continuaram importando tecnologias (LIMA, 2009).  

Nesse contexto, a integração do ensino superior com as empresas já estava entre as 

principais recomendações do Grupo de Trabalho da Reforma Universitária, liderado por 

Rudolph Atcon
83

, para que a universidade brasileira se integrasse mais com os programas de 

desenvolvimento. Entre as sugestões presentes no relatório desse grupo de trabalho estavam, 

entre outras, promover estágio de estudantes nas empresas, a cooperação financeira entre estas 

e as universidades, além de estimular o uso de laboratórios e recursos humanos universitários 

pelas empresas (REFORMA, 1969, p. 281-282). 

O relatório recomendava ainda que o Estado deveria servir de elo entre a demanda por 

parte das indústrias e a oferta por parte das universidades, colaborando com pesquisas de mão 

de obra que acompanhassem a evolução da demanda de pessoal de nível superior e informasse 

às universidades as modificações e tendências a curto e longo prazo. E trazia como sugestão 
                                                             
83 Norte-americano, membro da Usaid e assessor da Unesco de 1950 a 1970, Rudolph Atcon foi designado pelos militares 
como consultor do MEC nessa época. Esse grupo de trabalho atuou de forma concomitante e separada da Comissão Meira 
Matos, o que, para Rothen (2008), significa que havia um conflito dentro do governo militar e que, portanto, as duas 
comissões era decorrentes de projetos políticos diferentes. Ver também Boschetti (2007). 
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da Confederação Nacional da Indústria (CNI) a proposta de criação de um Centro de 

Investigação Universidade-Indústria, onde participariam representantes da indústria e da 

direção universitária (REFORMA, 1969) 
84

. 

Assim, sob a orientação dos técnicos da Usaid e com a participação dos grupos que 

produziram o Relatório Meira Matos e o Relatório do Grupo de Trabalho da Reforma 

Universitária, os militares procederam a uma reforma a partir da segunda metade dos anos 

1960, acarretando em mudanças na percepção do papel da universidade e da pós-graduação 

brasileiras, que passaram a visar essa articulação, como estratégia para gerar tecnologia 

endógena e diminuir a importação desta a partir de outros países. Regulamentada pela Lei nº 

5.540/1968 a reforma priorizou, como sugeriam os acordos MEC/Usaid, o modelo pragmático 

norte-americano, implantando mudanças radicais como a instituição de um ciclo básico 

comum, a extinção das cátedras, os departamentos como unidades básicas funcionais, sistema 

de créditos, criação de programas de pós-graduação, criação e estímulo às instituições de 

pesquisas (WEREBE, 1997; SCHWARTZMAN, 2001; ROMANELLI, 2003). 

Todavia, apesar das recomendações do grupo de trabalho da reforma universitária e da 

ênfase que posteriormente seria dada nos PND’S, PBDCT’s e PSEC’s, sobre a necessidade de 

articular-se, o ensino superior ao sistema produtivo, é interessante notar que a Lei nº 

5.540/1968, sobre a reforma universitária - anterior aos PND’s e PBDCT’s - não dava muito 

destaque a esse aspecto. Apenas o exposto no parágrafo único do artigo 15 dessa lei é que 

apontava para a normatização da presença das empresas na universidade, através de conselhos 

curadores, mas sem especificar as possibilidades de interação entre essas duas esferas 

(BRASIL, 1968). Isso poderia ser consequência, em nosso entendimento, de certa 

desorganização e desencontros de objetivos dentro da própria cúpula do regime, como 

apontado por Rothen (2008). 

Mas, ainda dentro dessa perspectiva de alavancar o desenvolvimento, um dos 

objetivos que constavam no I PND 1972-1974, por exemplo, era o de “[...] integrar Indústria-

Pesquisa-Universidade, como núcleo fundamental de uma estrutura nacional integrada de 

Educação/Ciência-Tecnologia/Emprêsa [...]” (BRASIL, 1971a, p. 56-58), através da criação 

de centros de integração Universidade-Indústria e realização de convênios com o governo. E 

também o I PSEC (1972-1974) e o I PBDCT (1973-1974), vinculados a esse PND, 

enfatizavam essa perspectiva em busca de uma organicidade entre Estado, empresas e 

universidade, onde se esperava a participação de todos (BRASIL, 1973, p. x). 

                                                             
84 Como veremos mais adiante, a Lei de Inovação esboçada no governo FHC e promulgada no governo Lula, apresentou 

propostas semelhantes às desse relatório que embasou a reforma universitária na ditadura militar. 
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O I PSEC (1972-1974) destacava a importância de se acelerar a reforma da 

universidade, iniciada em 1968, e instituir os centros regionais de pós-graduação. Em seu 

projeto 16 tratava da integração Escola-Empresa-Governo e justificava assim a necessidade 

dessa articulação: 

 

A constante evolução científico-tecnológica do século XX, obrigando a indústria e 

as outras atividades de produção e serviço a uma permanente remodelação de seus 
métodos de trabalho e de seus equipamentos, lançou um desafio à universidade, que 

não pode encontrar os meios para oferecer a seus estudantes ambientes de trabalho 

prático comparáveis àqueles que o profissional, uma vez egresso da universidade, irá 

encontrar no desenvolvimento das tarefas profissionais. (BRASIL, 1971b, p. 131). 

 

A tendência moderna do ensino superior é a absorção do maior número de 

indivíduos com alta capacidade para o desempenho de tarefas relevantes para que, 

do desenvolvimento do País, possa surgir a fôrça capaz de lançá-lo, vitoriosamente, 

no campo de competições com os países desenvolvidos. [...] Quer-se a implantação 

de uma “universidade aberta”, em que os currículos possíveis resultem da soma e 

conjugação adequada de disciplinas que se completem harmoniosamente, em têrmos 
de formação de perfis, da multiplicação de formações para as múltiplas tarefas 

criadas pelo desenvolvimento científico-técnico. (BRASIL, 1971b, p. 220-221). 
 

Assim, esse projeto buscava uma fórmula de colaboração mútua entre os organismos 

empresariais e as entidades educacionais, com a finalidade de promover um relacionamento 

mais íntimo entre as universidades e a indústria, visando, entre outras ações, que as primeiras 

desenvolvessem novos métodos e processos produtivos para a última, além de ampliarem a 

pesquisa básica que serviria de suporte das tecnologias geradas. Assim, o texto do I PSEC 

impunha à universidade brasileira o imperativo de se adaptar gradualmente à nova imagem 

desenvolvimentista. 

Outro aspecto ressaltado pelo I PSEC, principalmente em seu projeto 18, dizia respeito 

à aproximação da universidade brasileira com a comunidade. Propunha que os jovens 

profissionais, recém-formados, deveriam atuar principalmente no interior e nas zonas rurais, 

onde havia maior carência de cuidados médico-hospitalares, com maior incidência de 

verminoses e mortalidade materno-infantil. Como se a simples presença desses jovens 

profissionais fosse capaz de alterar um quadro social decorrente de desigualdades 

socioeconômicas.  

De 1968 a 1973 o país vivenciou o que foi considerado como o período do ‘milagre 

econômico’: modernizou-se o parque industrial do país e aumentou a renda nacional, criando-

se muitos postos de trabalhos onde os projetos eram executados. Mas, não sem custos para a 

sociedade, tais como: poluição, êxodo rural, inchaço dos centros urbanos, extrema 

concentração de renda e agudização da corrupção (BRUM, 2011, SCHWARTZMAN, 2001; 
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CANO, 2007). O investimento na modernização e no crescimento econômico do país, como 

pressupostos para a segurança nacional, acarretou nessas e outras mudanças sociais drásticas. 

E, mesmo com as consequências socioambientais e a crise mundial do petróleo em meados de 

Outubro de 1973, o governo de Ernesto Geisel (1974-1979) continuou com o crescimento 

acelerado e resolveu investir na indústria básica, buscando fazer do país uma potência como o 

Japão, ou seja, com mão de obra mais qualificada e autonomia científica e tecnológica 

(BRUM, 2011; CANO 2007). 

E nesse cenário de mudanças, o II PSEC (1975-1979) trazia como proposta de 

inovação, aspectos que já vinham sendo modificados desde a reforma universitária, ou seja, 

inovação do ponto de vista administrativo e gerencial, com o intuito de otimizar os gastos 

com o ensino superior. As propostas para esse nível contemplavam, entre outras ações, 

aperfeiçoar a gestão das instituições de ensino superior através da inovação e modernização 

do sistema administrativo e organizacional (BRASIL, 1976b, p.58). 

Essa perspectiva de inovação administrativa se estendeu também à pós-graduação, 

onde ultrapassou o referencial apenas científico-tecnológico - tão presente nos PND’s e 

PBDCT’s - e contemplou também aspectos administrativos como uma forma de inovação 

social/institucional necessária, lembrando bastante os escritos de Peter Drucker e Miltom 

Friedman. É o que podemos observar nesse trecho do I Plano Nacional de Pós-Graduação (I 

PNPG – 1975-1979), ao afirmar, por exemplo, que os problemas sociais e técnicos da 

sociedade necessitariam de projetos e planos, esse documento afirmava que isso estimularia 

absorção tanto de tecnologia como também de métodos administrativos mais novos e eficazes 

(BRASIL, 1974b). 

Isso ficava mais explícito ainda, quando o documento discorria sobre a relação entre 

processos pedagógicos e a produção científica na pós-graduação. Como o ensino da pós-

graduação tem um nível de exigência maior, dizia o texto, seria conveniente que, entre outros 

aspectos, o processo de produção científica fosse “[...] aperfeiçoado para permitir, ao mesmo 

tempo, o treinamento inicial dos futuros pesquisadores, e a execução de projetos com 

potencial de inovação técnica e social; [...]” (BRASIL, 1974b, p. 136, grifos nossos). O 

documento ressaltava a importância de uma racionalidade administrativa aplicada à própria 

pós-graduação, como forma de otimizar o uso dos recursos materiais e humanos: 

 

Para elevar o desempenho econômico-financeiro, importa racionalizar o uso dos 

seus recursos físicos, humanos e financeiros. Para isto, é fundamental aprimorar os 

instrumentos de administração desses fatores, prevendo a utilização comum por 

várias unidades, tanto de graduação como de pós-graduação, de recursos que tenham 

uma escala mínima de operação que só possam ser suportados pela universidade. 
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[...] requer uma melhoria sensível nos padrões administrativos, sendo recomendável 

a prática de constantes análises e reformulações dos métodos e procedimentos a 

nível de departamento e cursos, a fim de atender a alunos, docentes, pesquisadores e 

administradores. (BRASIL, 1974b, p. 139-140). 

 

Essa retórica gerencial e administrativa também estava presente no II PNPG (1982-

1985), principalmente quando se referia à necessidade de um melhor acompanhamento e 

avaliação dos resultados da própria pós-graduação, para fins de financiamento: 

 

Cabe, doravante, apoiar prioritariamente a consolidação do bom e do promissor. [...] 

Ademais, um acompanhamento mais eficaz permitirá que se reduza a destinação 

indevida de recursos da pós-graduação a outras finalidades que não as suas 

específicas. As universidades e os centros de pós-graduação deverão buscar um 

melhor desempenho administrativo e, com sua modernização gerencial, evitar 
eventuais perdas de recursos. A ênfase na qualidade dependerá, na sua 

operacionalização, do aumento gradativo da eficiência e confiabilidade dos 

sistemas de informação e avaliação quanto ao desempenho dos programas de pós-

graduação; do estabelecimento de critérios e de mecanismos de avaliação 

conhecidos e aceitos como legítimos pela comunidade; e do comprometimento com 

os resultados, na hora da utilização dos instrumentos de ação de que dispõem as 

agências de fomento. (BRASIL, 1982, p. 185, grifos nossos). 

 

Sobre o atrelamento do ensino superior com o sistema produtivo, enfatizada nos 

demais planos, os PNPGs não entendiam isso como sendo estendido para toda a pós-

graduação brasileira. No I PNPG, que se encontrava estrategicamente integrado ao II PND e 

ao II PBDCT – os três planos com vigência para 1975-1979 - essa discussão se limitava mais 

aos cursos lato sensu (aperfeiçoamento e especialização) (BRASIL, 1974b).  

À época, o país já contava com cerca de 50 instituições oferecendo pós-graduação, 

sendo 68 núcleos de doutorado e havia titulado até 1973, 3.500 mestres e 500 doutores, 

aproximadamente
85

. Mas, segundo o I PNPG, a pós-graduação brasileira passava por 

problemas de instabilidade, crescimento e desempenho, pois não conseguia acompanhar as 

transformações da sociedade brasileira - industrialização e urbanização - que estariam 

vinculadas aos processos de inovação técnica e de divisão social do trabalho (BRASIL, 

1974b). Procurando aliviar os cursos de mestrado e doutorado das demandas do mercado de 

trabalho, o I PNPG propunha que a pós-graduação lato sensu fosse estimulada para atender 

essa necessidade, enquanto a pós-graduação stricto sensu deveria se voltar principalmente 

para a formação de pesquisadores para atuarem na pesquisa básica e no ensino de graduação, 

o que poderia melhorar a formação nesse nível (BRASIL, 1974b, p. 146-147). 

Essa separação de funções entre a pós-graduação lato sensu e stricto sensu, foi 

reafirmada na elaboração do II PNPG (1982-1985). Além de incorporar o debate sobre a 

                                                             
85 O texto do I PNPG advertia para o fato de que esses valores não eram exatos e se tratavam de estimativas iniciais. 
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importância da cultura, típico do final do regime e também de um contexto mundial, que, 

segundo Hobsbawm (2004), era de emergência de movimentos sociais diversos, o II PNPG 

apontava também para a necessidade de diversificar as funções e ofertas da pós-graduação 

brasileira, de modo a atender os diferentes interesses que emergiam na sociedade brasileira 

naquele momento de transição para a democracia (BRASIL, 1982). Mesmo assim, a 

vinculação universidade/empresa/Estado não era muito enfatizada nesse documento e o 

financiamento da pós-graduação brasileira continuava a ser um papel apenas do Estado. 

Apesar de reconhecer que a qualidade da produção da pós-graduação dependeria também da 

exigência do mercado, o texto alegava que, desinformados e atraídos por propostas 

economicamente mais vantajosas, os empresários brasileiros da época não absorviam essa 

produção (BRASIL, 1982).  

Esse desencontro dos interesses nos diferentes planos reflete um pouco da 

desarticulação e fragmentação das políticas dos militares, apontada pela literatura (LIMA, 

2009; SALLES FILHO, 2003), mas por outro lado, também deixa claro como os militares 

esperavam apenas do ensino superior, representado pelas universidades, a produção de 

inovação para o sistema produtivo, de forma a atingir o objetivo antigo de se livrar da 

importação de tecnologias. Cabe lembrar ainda que, se por um lado as políticas dos militares 

para o ensino superior trouxeram alguns avanços principalmente em relação à pós-graduação, 

por outro tentava, de várias formas, frear a ânsia dos filhos das classes trabalhadoras pela 

formação nesse nível. A sondagem vocacional ainda no 1º grau, além da profissionalização e 

terminalidade do 2º grau foram uma dessas estratégias. Mas, a proposta de implementar, ainda 

de acordo com o I PSEC, a eliminação da gratuidade do ensino superior e até mesmo do 

ensino médio, como forma de captar recursos para o MEC (BRASIL, 1971b, p. 87), era na 

verdade mais uma das estratégias disfarçadas de se conter a demanda. Restaria assim, aos 

filhos das classes trabalhadoras, uma formação de nível médio para fins de fornecer mão de 

obra barata ao sistema produtivo. 

 

 

2. Governo FHC: a Educação Superior como componente do Sistema Nacional de CT&I 

 

Em meados de 1980, o país saía da ditatura civil-militar e adentrava na democracia. E 

a pauta da política nacional ainda era a mesma dos anos de chumbo: a ciência e a tecnologia 

como alavancadoras do desenvolvimento do país. Assim, foi ainda sob a influência do 

desenvolvimentismo militar que ocorreu nos anos iniciais de abertura, a 1ª Conferência 
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Nacional de Ciência e Tecnologia, em 1985. Permanecia, portanto, o projeto 

desenvolvimentista dos militares, mas sem enfatizar a inovação. Um exemplo disso é que, 

quando da criação do MCT pelo Decreto nº 91.146 de 15 de Março de 1985, com o intuito de 

articular diferentes órgãos e instituições de pesquisa e fomento e estabelecer os instrumentos 

necessários a uma política científica, inovação não era a palavra de ordem e nem constava nas 

páginas do decreto (BRASIL, 1985).   

No caso das políticas de C&T dos governos iniciais da abertura democrática, o 

objetivo de atrelar a universidade ao sistema produtivo continuou a ser buscado, bem como 

problemas antigos também continuaram até o governo Itamar, como resume um estudioso das 

políticas de C&T:  

 

O histórico da C&T no Brasil até o governo Itamar Franco denuncia uma pretensa 

política de Ciência e Tecnologia explícita, mas que de fato não incorporou a 

materialização dos recursos financeiros necessários para a sua completude em nível 

de estruturação, planificação e continuidade. Tal quadro apresenta um 

enfraquecimento da infra-estrutura em C&T nos âmbitos político e financeiro, 

acompanhado de uma perspectiva não muito animadora em nível de estrutura e 

funcionamento da educação brasileira como um todo, em especial do ensino 
superior. [...]. (LIMA, PAULO, 2009, p. 155-156). 

 

Além disso, outro aspecto que podemos destacar é que ainda não se tinha um 

desenvolvimento da informática tão grande, quanto no início dos anos 1990. A partir da 

análise de Paulo Lima (2009), podemos elencar alguns pontos em comum entre as políticas de 

C&T dos militares e dos anos de abertura até Itamar: a) vinculação do avanço em C&T com 

desenvolvimento econômico do país; b) ênfase na integração Estado-universidade-empresas, 

para gerar conhecimento e novas tecnologias; c) problemas econômicos inviabilizando a 

concretização dos Programas de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(Padcts) firmados com o Banco Mundial.  

A partir da década de 1990, com o cenário de crise do chamado Estado de Bem-estar 

Social e de reavivamento da crítica e ataque neoliberais aos Estados-nação e às suas 

instituições, a inovação foi imposta como princípio ou orientação básica nas políticas 

educacionais brasileiras. E, nesse cenário, a articulação Estado/Empresa/Universidade foi 

retomada. Segundo as orientações da Cepal, uma das estratégias para aumentar a flexibilidade 

e a redução de custos nas novas formas organizacionais das instituições, seria “[...] la 

capacidad de combinar las actividades internas de las empresas vinculadas a la innovación 

con las de universidades, centros de investigación y otras empresas […]” (CEPAL/UNESCO, 

1992, p. 32).  
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 Ao discorrer sobre o papel do conhecimento como força motriz do desenvolvimento 

dos países, o documento produzido pela Cepal e pela Unesco esclarecia ainda como os 

empresários poderiam influenciar nas instituições educativas, como por exemplo, nas 

universidades. Contraditoriamente, na seção em que tratava das ações e medidas necessárias 

para a implantação da estratégia proposta, esse documento defendia uma autonomia das 

instituições educativas, ao mesmo tempo em que propunha que essas instituições precisavam 

ser financiadas e direcionadas por interesses privados, cabendo ao Estado um papel 

regulatório e compensatório. Autonomia esta, que de acordo com o texto cepalino, deveria 

“[...] reforzar la vinculación entre las universidades y el sector productivo y, en general, las 

relaciones entre los organismos que generan conocimientos y los que buscan utilizarlos en 

forma productiva [...]” (CEPAL/UNESCO, 1992, p. 145). Enfim, o que poderíamos chamar de 

uma ‘autonomia de cabresto empresarial’ em que as atividades desenvolvidas pela 

universidade fossem talhadas pelo interesse de empresários e demanda do mercado, sobretudo 

em termos da pesquisa tecnológica e da inovação. 

 Dessa forma o documento cepalino, tal como os planos de desenvolvimento dos 

militares, também propunha a articulação da universidade ao sistema produtivo, para que esta 

produzisse e difundisse inovações científico-tecnológicas de forma a contribuir com o avanço 

econômico dos países da América Latina e Caribe. Tal participação poderia, de acordo com 

essas orientações, ser feita de diferentes maneiras como, por exemplo, programas específicos 

de incubadora de empresas para estudantes empreendedores, transferência de tecnologia para 

empresas ou prestação de serviços de informação, pesquisa e educação permanente 

(CEPAL/UNESCO, 1992, p. 173). 

Em 1995, o Banco Mundial publicou suas recomendações para a educação superior no 

documento ‘La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia’, cujas 

prescrições, segundo Dourado (2002), eram claras no sentido de privatização, estímulo à 

implementação de novas formas de regulação e gestão, aplicação de recursos públicos nas 

instituições privadas, eliminação de gastos com políticas compensatórias e diversificação da 

educação superior através da expansão de instituições não universitárias. Esse documento 

trazia exemplos de “políticas inovadoras” adotadas por países da OCDE como, por exemplo, 

o maior financiamento privado que ocorrera na Irlanda e na Austrália e uma diversificação na 

oferta desse nível educacional. Tais inovações, segundo o Banco Mundial, deveriam ser 

aplicadas em outros países para que estimulassem a competitividade entre as instituições de 

ensino superior e, consequentemente, estas melhorassem a qualidade do ensino (BANCO 

MUNDIAL, 1995). 
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 E, assim como vimos nas orientações para a reforma universitária de 1968, o 

documento do Banco Mundial também ressaltava a importância de se aproximar as 

instituições de ensino superior com o mercado, sugerindo inclusive que representantes do 

setor produtivo privado participassem em conselhos administrativos das instituições de ensino 

superior, independente de serem públicas ou privadas e ainda que: 

 

[…] Los  incentivos  financieros  a programas conjuntos  de  investigación  entre  

industrias  y  universidades,  pasantías  para estudiantes  patrocinadas  por  las  

empresas  y  nombramientos  académicos  de tiempo parcial para profesionales de  

los sectores productivos pueden ayudar a fortalecer los vínculos y la comunicación 
entre el sistema de enseñanza terciaria y  otros  sectores  de  la  economía. (BANCO 

MUNDIAL, 1995, p. 13). 

  

 E, por trás da retórica sobre autonomia, se falava em descentralização dos custos e 

maior responsabilização das instituições públicas por seu financiamento, assim como ocorrera 

em países como Japão e França. 

 Propostas como essas da Cepal - que se diziam pautar por uma relação de tensão entre 

cidadania/competitividade, equidade/desempenho e integração/descentralização - e do Banco 

Mundial, exigiriam uma reforma institucional drástica, a começar pelo próprio Estado. No 

Brasil, tal reforma foi realizada durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) atingindo todos os níveis educacionais do país, inclusive a educação superior. Uma das 

principais mudanças, nesse caso, foi o processo de flexibilização com possibilidades de serem 

criadas diferentes modalidades de instituições de ensino superior (IES) além da universidade 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007; SAVIANI, 2008). 

Já em sua proposta como candidato à presidência da República, FHC se pautava pelas 

orientações de organismos multilaterais como Banco Mundial e Cepal, dando continuidade e 

aprofundando o projeto neoliberal que havia sido esboçado, mas pouco concretizado durante o 

governo de Collor de Mello. Assim, o candidato FHC enfatizava o atrelamento do sistema 

educacional ao sistema produtivo, bem como a importância da articulação entre as 

universidades e as empresas: 

 

Na economia globalizada de hoje, a competição é determinada, principalmente, 
pelas conquistas científicas e tecnológicas. O país terá de avançar – e muito – na 

reforma da educação e nos estímulos à ciência e tecnologia para que tenha condições 

de forjar um novo modelo de desenvolvimento, que gere empregos de qualidade 

superior, impulsione inadiáveis transformações sociais e alcance presença 

significativa na economia mundial. Para chegar a isso, será fundamental estabelecer 

uma verdadeira parceria entre setor privado e governo, entre universidade e 

indústria, tanto na gestão quanto no financiamento do sistema brasileiro de 

desenvolvimento científico e tecnológico. [...] População mais educada, novas 

tecnologias e um setor produtivo dinâmico e inovador são as receitas básicas 
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para uma vantajosa inserção do Brasil na economia internacional. (CARDOSO, 

1994, p. 15-16, grifos nossos). 

 

Como os militares, o candidato FHC também argumentava a favor da vinculação da 

pós-graduação brasileira ao sistema produtivo, propondo especialmente mestrados com 

duração mais curta, voltados para o mercado de trabalho  (CARDOSO, 1994, p. 81). Não por 

acaso, foi durante seu governo, mais especificamente no segundo mandato (1999-2002), que a 

Capes instituiu e regulamentou, a partir de 1998, a modalidade de mestrado profissional, que 

possui uma natureza diferente do mestrado acadêmico
86

. Entre suas medidas para a área de 

C&T, o presidenciável FHC deixava bem claro a pretensão de descentralização e privatização, 

típicas de um Estado neoliberal e gerencial, ao propor parcerias entre o governo e empresas, 

de forma a ampliar o financiamento das pesquisas e a aproximação entre os pesquisadores nas 

universidades e os empresários (idem, p. 81-82).  

Assim que foi eleito para seu primeiro mandato (1995-1998), o então presidente FHC 

e sua equipe apresentaram o ‘Planejamento Político-Estratégico 1995/1998 do MEC’ 

(BRASIL, 1995b) onde as propostas de governo se sistematizavam em ações e tarefas de 

curto e longo prazo, orientadas por uma diretriz de gestão da qualidade. Ao apresentar a 

missão do MEC em relação ao ensino superior, o texto desse documento enfatizava seu papel 

estratégico para o desenvolvimento e, da mesma forma que tratava todo o sistema 

educacional, responsabilizava a rigidez e a centralização do sistema de educação superior pelo 

entrave à criatividade e à inovação: “[...] O sistema de controle e incentivos é extremamente 

rígido, centralizado e burocratizado, o que eleva os custos relativos, dificulta a inovação e 

impede respostas flexíveis a uma demanda cada vez mais heterogênea” (BRASIL, 1995b, p. 

26). Assim, o que estaria dificultando a inovação no ensino superior não seria o problema de 

financiamento que o próprio documento apontava, mas sim, a estrutura centralizada e 

                                                             
86 De acordo com o site da Capes, essa modalidade responderia a uma necessidade socialmente definida de capacitação 
profissional, enfatizando técnicas e estudos voltados ao desempenho de um alto nível de qualificação. A proposição desses 
cursos possuem objetivos específicos e diferenciados e o trabalho final pode ser não apenas na forma de uma dissertação, mas 
também na forma de patentes, produção artística ou de novos produtos, tais: como softwares, projetos de inovação 
tecnológica, materiais didáticos, composições, relatórios, entre outros. Conferir site da Capes: 
http://www.capes.gov.br/duvidas-frequentes/62-pos-graduacao/2376-qual-e-a-diferenca-entre-o-mestrado-academico-e-o-
mestrado-profissionalhttp://www.capes.gov.br/duvidas-frequentes/62-pos-graduacao/2376-qual-e-adiferenca-entre-o-
mestrado-academico-e-o-mestrado-profissional, Acesso em 17 de Set. de 2013, 20: 12 h. Segundo Horta (2011), a 

modalidade de Mestrado Profissional está prevista desde a década de 1960, no Parecer nº 977/65 do CFE, vindo a existir, de 
fato, em fins da década de 1990. Mas, apesar de ter sido regulamentada durante o governo FHC, seguindo orientações de 
organismos como a Cepal e a OCDE, foi principalmente nos governos Lula e Dilma que o Mestrado Profissional tomou 
corpo e continua em franca expansão. Há pouca produção que discute especificamente essa temática e a maioria do que foi 
produzido, até o momento, geralmente apresenta uma defesa do Mestrado Profissional. Entre esses defensores estão Fischer 
(2005), Renato Janine Ribeiro (2005, 2006) e Ribeiro (2010), com publicações em periódico ligado ao governo federal. Entre 
as poucas produções não ligadas ao stablishment, e que criticam esse modelo, podemos citar o texto de Streck (s/d), que 
discorre sobre o caso específico da área de Direito.  
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burocratizada. O que, obviamente, buscava convencer da necessidade de se flexibilizar o 

sistema, abrindo ainda mais à participação da rede privada na oferta de cursos, de preferência 

de curta duração, para atender demandas do mercado de trabalho. 

 Entre as políticas para as instituições federais de ensino superior, o documento 

apresentava também ações para um financiamento baseado em indicadores de desempenho – 

leia-se: meritocracia - defendendo a vinculação das universidades públicas com o sistema 

produtivo, ao propor a implementação de programas que visassem integrar a pós-graduação 

com a graduação e incentivasse as relações com o setor produtivo, focando principalmente o 

desenvolvimento regional (BRASIL, 1995b). 

Com o texto final da LDB (Lei nº 9.394/1996), o governo FHC regulamentava na lei 

maior da educação brasileira, certo atrelamento desta ao sistema produtivo, ao afirmar que a 

educação escolar e o próprio currículo da educação básica deveriam qualificar para o mundo 

do trabalho (BRASIL, 1996) 
87

. E tal como propunha o Banco Mundial, regulamentou, nessa 

lei, um sistema de ensino superior a ser constituído por diferentes modalidades de instituições 

- as Instituições de Ensino Superior (IES) -, flexibilizando e fragmentando a educação 

superior brasileira
88

. Além disso, também condizente com as orientações do Banco Mundial, a 

LDB 9.394/1996 também normatizava, em seu artigo 77, a transferência de recursos públicos 

para instituições privadas, o que, de certa forma, já vinha sendo feita de diversas formas, 

como apontam Davies (2002) e Oliveira (2002). 

Todo o movimento iniciado pelo governo FHC, em relação à educação superior, não 

pode ser compreendido sem entendermos o contexto em que estava inserido. Como lembra 

Sguissardi (2009a), ao fim do século XX, a ciência e o ensino superior tornaram-se muito 

mais presentes como fatores de produção e parte integrante da economia, como mercadorias 

ou quase mercadorias. Assim, a educação superior também precisaria passar por um choque 

de competitividade e tornar-se um promissor mercado ou quase mercado de serviços e ser 

regulamentado pelos acordos gerais de comércio da Organização Mundial do Comércio 

(OMC). Para o autor, portanto, ao reconhecer as IES com fins lucrativos, pela LDB nº 

9.394/1996, o governo FHC teria antecipado a agenda da OMC, o que permitiria nos 

referirmos a estas como empresas econômicas administradas de modo empresarial/gerencial. 

                                                             
87 Destaca-se ainda nesse governo a ênfase ao desenvolvimento de competências profissionais em todos os níveis e 
modalidades da educação escolar. Grande ênfase foi dada, por exemplo, aos cursos sequenciais, tecnológicos e aos mestrados 
profissionais. 
88 No ano seguinte o governo FHC reafirmaria essa fragmentação ao definir, no Decreto nº 2.207 de 15 de Abril, que o ensino 
superior seria constituído por cinco tipos organizacionais de instituições: a) universidades; b) centros universitários; c) 

faculdades integradas; d) faculdades e; e) institutos superiores (BRASIL, 1997). 
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Segundo Gomes (2002), para realizar os objetivos centrais de sua política para a 

educação superior, que seria acelerar a expansão do sistema via financiamento privado e criar 

um moderno mercado no país, o governo FHC procedeu a uma “recriação” do sistema, 

introduzindo nele uma nova lógica organizativo-funcional e instrumentos os quais 

permitiriam que isso se materializasse, modificando significativamente os principais 

elementos desse sistema. Aproveitando a extinção do CFE pelo governo anterior, o governo 

criou com a Lei nº 9.131 de 24 de Novembro de 1995, um elemento de poder menor e com 

ações mais focalizadas na avaliação: o Conselho Nacional de Educação (CNE), cujas decisões 

ficariam sujeitas à palavra final do ministro da educação, Paulo Renato Souza (GOMES, 

2002). 

Nesse processo de recriação, a avaliação, sob a tutela do MEC, passou a desempenhar 

papel fundamental. A própria lei que criava o CNE estabelecia também algumas diretrizes do 

Exame Nacional de Cursos (ENC) que substituiria o antigo Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (Paiub) e que, juntamente com a Avaliação das 

Condições de Oferta de Cursos (Acoc) se constituiriam nos principais instrumentos de 

avaliação das instituições de ensino superior nesse período
89

. Além disso, o governo criou 

também a necessidade de as instituições se submeterem, temporariamente, a um processo de 

verificação da renovação dos cursos. 

Esse modelo de avaliação, para Gomes (2002), se prestaria à massificação do ensino 

superior, constituindo-se em um mecanismo de seleção, certificação, classificação, controle e 

monitoramento das instituições, com o intuito de desenvolver um sistema de educação 

superior seletivo, fechado e elitista, em que os estudantes-consumidores passariam a competir 

pelas instituições mais bem avaliadas pelo MEC. Portanto, para esse autor, que cita Broadfoot 

(1996 apud GOMES 2002), a avaliação assim idealizada não seria formativa, mas apenas 

somativa, ou seja, um procedimento formal, separado da situação de classe, cujo propósito 

seria apenas externalizar informações para que as instituições, seus professores e alunos, 

fossem socialmente julgados. Para Dourado (2002), em vez de emancipação, essas políticas 

de avaliação buscavam apenas a padronização e a mensuração da produção acadêmica 

voltada, prioritariamente, para as atividades de ensino. 

Em relação ao atrelamento da universidade ao sistema produtivo, isso aparece de 

forma indireta e sutil na LDB/1996, quando esta afirma, por exemplo, que entre as finalidades 
                                                             
89 Gomes (2002) comenta ainda que apesar de ser anunciado como uma avaliação institucional, o ENC avaliava apenas os 
cursos, verificando se certos conteúdos, competências e habilidades haviam sido adquiridos pelos alunos que, estando 
formando, eram obrigados a participar do exame. Frente à reação do meio acadêmico, o governo criou o Acoc antes mesmo 
da realização do primeiro ENC que ocorreria em 1996, passando a avaliar outras variáveis dos cursos. Mas, em ambos os 

instrumentos, a avaliação era feita de forma externa. 
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desse nível educacional estariam formar diplomados para se inserirem e participarem 

profissionalmente do desenvolvimento da sociedade brasileira, incentivar a pesquisa e o 

desenvolvimento científico-tecnológico e prestar serviços à comunidade, estabelecendo uma 

relação de reciprocidade (BRASIL, 1996, art. 43). Outro exemplo dessa sutileza é a 

possibilidade, alegada no parágrafo 2º do artigo 47, de alunos com aproveitamento 

extraordinário terem sua formação abreviada. O que, consequentemente, poderia inseri-los 

mais precocemente no mercado de trabalho ou na produção de pesquisa voltada para o 

sistema produtivo. E, finalmente, no artigo 53, esboçava-se também a vinculação 

universidade/empresas no artigo que tratava da autonomia universitária, ao autorizar as 

universidades a receberem cooperação financeira resultante de convênio com entidades 

públicas e privadas (BRASIL, 1996). 

Mas, a vinculação da educação superior e das universidades ao sistema produtivo 

ficaria ainda mais reforçada na letra da LDB/1996, em um item que aparece quase 

despercebido nas disposições finais dessa lei. Mais especificamente no artigo 86: “As 

instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, também, na 

sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos 

termos da legislação específica” (BRASIL, 1996).  

Com esse dispositivo legal, o governo FHC articulava a pesquisa feita nas 

universidades com as políticas de C&T que, em seu conjunto, estavam conectadas ao projeto 

neoliberal de desenvolvimento do país, em uma visão integrada aos princípios da Cepal e da 

OECD. Tal vinculação, feita na letra da lei, nos leva à necessidade de analisar as políticas de 

C&T desse governo, para entendermos que papel essas políticas passaram a demandar da 

universidade brasileira e, consequentemente, a relação desta com a produção de inovação. 

De acordo com Paulo Lima (2009), as políticas brasileiras de C&T, até o governo 

Itamar, foram caracterizadas por uma pretensão explícita, mas pouco concretizada devido a 

problemas de financiamento e estruturação. Durante o primeiro mandato de FHC, a área 

passou por certa estagnação, mas, houve uma retomada dos investimentos durante o segundo 

mandato de FHC, com a criação dos chamados Fundos Setoriais (VIDEIRA, 2010; LIMA, 

2011). Mas, não nos deteremos aqui em pormenores dessas políticas, sobre as quais, as 

literaturas citadas nesse parágrafo já contemplam. Interessa-nos verificar como a articulação 

universidade/empresas e a questão da inovação eram tratadas nessas políticas. 

Já na proposta de governo para seu segundo mandato, a diversificação e flexibilização 

da educação superior foram também reafirmadas, visando adequar esse nível educacional e as 

instituições às mudanças da sociedade (CARDOSO, 1998, p.120-126). Contudo, apesar de se 
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referir a toda a educação superior como fonte de inovação, na sequência o texto chamava a 

atenção para a importância da universidade na elevação do padrão tecnológico do país e para 

a inclusão social. Assim, as universidades, que com a LDB de 1996 passaram 

estrategicamente a integrar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, eram consideradas 

nessa proposta como fontes importantes de inovação que, portanto, precisariam 

obrigatoriamente articular-se ao sistema produtivo (CARDOSO, 1998). 

 Para tanto, entre as ações estratégicas do candidato FHC estava o estímulo à absorção 

de recursos humanos treinados em C&T pelo setor privado, através de um programa de bolsa 

na indústria. Outra proposta era reformular os programas de mestrados com o intuito de 

estimular a abertura e realização de mestrados profissionalizantes para atender áreas de 

demanda do mercado (CARDOSO, 1998). 

Tendo vencido as eleições, FHC pôde dar continuidade ao seu projeto neoliberal de 

desenvolvimento com o objetivo de, como afirmado em sua proposta de governo, consolidar o 

Brasil como um global trader, ou seja, mais um competidor no cenário de comércio 

internacional. O que exigiria a inovação como palavra de ordem. Para tal, deu continuidade ao 

processo de privatização e ampliação do investimento privado, interno e estrangeiro, e 

também à redefinição das atribuições do Estado, que como constava em sua proposta de 

governo, deveria se limitar ao seu papel regulatório, construindo estratégias e formulando 

políticas (CARDOSO, 1998). E, nessa continuidade de projeto, a articulação 

universidade/sistema produtivo, pautada agora pela busca constante da inovação alavancadora 

do crescimento, foi ainda mais intensificada, como nos mostra a análise do Plano Nacional de 

Educação 2001-2010, aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de Janeiro de 2001, e também as 

discussões que fizeram parte da 2ª Conferência Nacional de CT&I. 

Proposto no penúltimo ano da gestão FHC o PNE 2001-2010, em concordância com a 

LDB 9.394/1996, considerava importante que o sistema de ensino superior brasileiro fosse 

constituído de diferentes modalidades de IES (Instituições de Ensino Superior), além das 

universidades. Todas essas modalidades deveriam estar articuladas a instituições de C&T, 

pois segundo o documento, na sociedade do conhecimento, o desenvolvimento econômico de 

um país dependeria diretamente do seu sistema de ensino superior. Assim, o PNE 2001-2010 

destacava a importância da produção de pesquisa e inovação pela universidade como 

constituinte desse sistema diversificado: 

 

As IES têm muito a fazer, no conjunto dos esforços nacionais, para colocar o País à 

altura das exigências e desafios do século 21, encontrando a solução para os 

problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo um 
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horizonte para um futuro melhor para a sociedade. [...] a formação dos quadros 

profissionais, científicos e culturais de nível superior, a produção de pesquisa e 

inovação, a busca de solução para os problemas atuais são funções que destacam a 

universidade no objetivo de projetar a sociedade brasileira num futuro melhor. 

(BRASIL, 2001a, p. 65).  
 

 É importante lembrar que seguindo as orientações do Banco Mundial de fomentar a 

educação superior privada, FHC ampliou os mecanismos de financiamento, criando o Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies), que substituiu o antigo Crédito Educativo (Creduc), mas 

mantinha a mesma lógica de financiamento em instituições privadas de ensino superior
90

. 

Assim, como analisado por Davies (2002), este veio somar-se a tantas outras formas de 

financiamento direto e indireto ao mercado privado da educação superior: isenções tributárias, 

isenção da contribuição previdenciária patronal das filantrópicas, isenção do salário-educação, 

bolsas, empréstimos, dentre outros. Segundo esse autor, aparentemente a criação do Fies foi 

uma solução conciliatória que o governo buscou para compensar a perda do privilégio da 

isenção previdenciária pelas entidades filantrópicas, imposta pela Lei nº 9.732 de 11 de 

Dezembro de 1998. 

Já na realização da segunda conferência nacional sobre C&T – a primeira havia 

ocorrido em 1985 – o termo ‘inovação’ passou a fazer parte do nome do próprio evento, 

realizado em 2001: ‘2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação’ (2ª CNCTI). 

Essa conferência foi precedida, em um ano, por um debate em que diferentes associações e 

entidades, como a Academia Brasileira de Ciências (ABC), elaboraram contribuições, a 

convite do governo, para se pensar os rumos da CT&I no país
91

.  

Vale ressaltar ainda que, um ano antes da realização dessa conferência, o governo 

havia publicado e distribuído um documento intitulado ‘Livro Verde da Sociedade da 

Informação no Brasil’ (BRASIL, 2000a), que pretendia apontar diretrizes nacionais para o 

desenvolvimento e utilização de recursos de computação, comunicação e informação. A 

elaboração desse documento foi realizada com a participação de 300 pessoas do país e do 

exterior, representando as mais diferentes entidades: empresas, o MEC, as universidades e 

organismos internacionais como a Unesco (idem).  

O ‘Sociedade da Informação no Brasil’ (SIB) era um dos programas que constituíam a 

proposta de governo ‘Avança Brasil’ do candidato FHC (CARDOSO, 1998) e a análise desse 

                                                             
90 Na prática essa substituição ocorrera antes, com a Medida Provisória nº 1.827 de 27 de Maio de 1999, que se transformou 
definitivamente na Lei nº 10.260 de 12 de Julho de 2001 (BRASIL, 2001b), que dispunha sobre o Fies. 
91 No caso do documento elaborado pela ABC, publicada posteriormente como parte de uma edição especial da memória de 
C&T (BRASIL, 2002a), pesquisadores de diversas formações apresentaram uma retrospectiva da produção em suas áreas de 
atuação – ciências agrárias, biológicas, humanas, engenharia, entre outras - e apontaram o que consideravam serem 

perspectivas importantes para o debate. 
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material, tanto do Livro Verde do SIB quanto da 2ª CNCT, nos permite vislumbrar a 

expectativa do governo, empresários e dos intelectuais que participaram da elaboração desses 

documentos, sobre o papel da universidade como fonte de inovação para o sistema produtivo.  

O Livro Verde do SIB, por exemplo, chamava a atenção para o fato de que, em um 

contexto onde a nova economia requer o desenvolvimento contínuo e o domínio de novos 

saberes e competências, a principal estratégia seria buscar dominar um conhecimento 

avançado sobre as tecnologias de informação e comunicação, pois estas estariam à frente de 

toda a dinâmica de inovações, constituindo-se, portanto, em um fator primordial de 

competitividade econômica (BRASIL, 2000a). Para tanto, o documento alertava que para 

acompanhar a rapidez das mudanças tecnológicas do sistema produtivo, o país deveria “[...] 

manter uma política consistente de investimento em recursos humanos, de modernização da 

infra-estrutura científico-tecnológica de apoio à integração universidade-empresa e de ativa 

cooperação internacional [...]” (BRASIL, 2000a, p. 9, grifos nossos). Entre as linhas de ação 

propostas pelo Livro verde do SIB estava a identificação de tecnologias estratégicas para o 

desenvolvimento industrial e econômico, bem como promover nas universidades e no setor 

produtivo, projetos voltados para essas tecnologias (BRASIL, 2000a). 

No caso das contribuições da Academia Brasileira de Ciências, percebe-se uma maior 

tensão entre as opiniões dos pesquisadores sobre o atrelamento universidade/empresas, 

revelando algumas posições totalmente a favor, outras um pouco mais cautelosas e casos em 

que se omitiu a opinião sobre esse aspecto, como no caso do texto elaborado pela área de 

Ciências Humanas, que apenas traçou um histórico das ciências sociais no país, e indicou 

algumas sociedades importantes de discussão (REIS; FILHO, 2002). Não pretendemos 

discorrer aqui, sobre todas as opiniões presentes nos dez textos que compunham o documento 

elaborado pela ABC, mas de uma forma geral percebe-se que mesmo com algumas 

discordâncias sobre o grau dessa articulação universidade/empresas, havia uma tendência em 

concordar com a necessidade de aproximação da universidade e o sistema produtivo, o que 

caracterizava uma compatibilidade com as pretensões do governo de FHC para as políticas de 

CT&I e o papel da universidade brasileira nessas políticas.  

No texto sobre as Ciências Agrárias, por exemplo, os autores chamavam a atenção 

para o fato de que nos países desenvolvidos, os investimentos do setor privado nas pesquisas 

agrícolas eram bem maiores do que no Brasil e defendiam, assim, a importância de se 

aumentar a participação do empresariado nas pesquisas nessa área, bem como a integração 

entre governo, empresa, universidades e outras instituições de pesquisa: 
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Neste contexto, é fundamental a estreita associação ensino, pesquisa e transferência 

de tecnologia e conhecimento. Assim, as universidades, institutos de pesquisa, 

setor governamental, setor privado deverão estar integrados em programas 

multi e inter-disciplinares, em nível nacional e internacional na busca de soluções 

para nossos problemas. Deve ser incentivada, cada vez mais, a interação com o 

setor privado, à semelhança do que ocorre em países desenvolvidos, sem que 

sejam cerceadas as liberdades de pesquisa. Isto já começa a se delinear, pois 50% da 

massa crítica formada na pós-graduação já foi absorvida pelo setor privado. 

(PARRA et al, 2002, p. 24, grifos nossos). 

 

E davam exemplos de parcerias importantes para a pesquisa na área como, por 

exemplo, a constituição da rede Onsa (Organization of Nucleotides Sequence and Analysis) 

que reuniu 190 cientistas, de 11 universidades e 30 laboratórios, no projeto de 

sequenciamento genético da bactéria Xylella fastidiosa, e também as parcerias financiadas 

pelo Fundecitrus (Fundo Paulista de Citricultura) (PARRA et al, 2002). 

Essa postura a favor da interação universidade/empresa era partilhada por autores de 

outras áreas como, por exemplo, a engenharia. Utilizando informações sobre o cenário da 

formação norte-americana de engenheiros, Aranha et al (2002) iniciavam seu texto alertando 

para uma diferença existente, nessa área, entre a graduação e a pós-graduação. Segundo os 

autores, na graduação ocorreria o que consideravam ser uma fuga dos jovens em relação às 

atividades tecnológicas e uma maior adesão destes às áreas gerenciais, fenômeno ao qual 

atribuíam, como causas, as diferenças existentes na própria natureza da formação e na 

empregabilidade e salários de cada área. Apontavam também para uma tendência, à época da 

publicação do documento da ABC, de uma formação mais generalista e menos aplicada em 

tecnologias na graduação da área, enquanto na pós-graduação isso não ocorreria, mantendo-

se, nos EUA nesse caso, uma forte interação entre universidades e indústrias. Assim, 

reconheciam a importância da interação universidade/indústrias, pois essas últimas 

contribuiriam duplamente com a pesquisa nas engenharias: como fonte de questionamentos e 

motivação para a pesquisa e também como locus de absorção de mestres e doutores recém-

formados: 

  

No entanto, na pós-graduação, que é onde a pesquisa ocorre, nenhuma mudança de 
rumo apreciável foi observada, apesar da maior volatilidade do mercado: a 

interação com a indústria continua importante, menos pelo aporte direto de 

recursos, mais pela sugestão de problemas e principalmente pela absorção dos 

alunos formados. Grande parte da atividade de pesquisa nos Estados Unidos é 

realizada no interior das indústrias e é também lá que localiza-se mais de 80% dos 

doutores do país e onde a esmagadora maioria das patentes são geradas. Mesmo a 

produção de artigos científicos em periódicos pela indústria não é desprezível, 

chegando até em algumas áreas, como em Eletricidade e Computação, a dividir essa 

produção com as Universidades. (ARANHA et al, 2002, p. 74, grifos nossos). 
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Ao se voltarem para a realidade brasileira, esses autores criticavam as indústrias 

nacionais por se interessarem pouco nessa vinculação com as universidades e também o fato 

de que, quando se interessavam, o modus operandi praticamente colocava a universidade 

como mera prestadora de serviços. O que, segundo eles, seria importante como forma de 

aproximação, mas não seria capaz por si só de promover a inovação. Assim, defendendo um 

equilíbrio entre o que chamam de “visão limitada e periférica” e “uma aventura 

irresponsável”, finalizavam seu texto argumentando a favor de uma política industrial que 

fosse capaz de absorver a mão de obra qualificada, pelas empresas nacionais e estrangeiras 

(ARANHA et al, 2002). 

Os representantes das Ciências Biomédicas também pareciam defender essa 

vinculação entre a universidade e as empresas, ao afirmar que progressos futuros ocorreriam 

caso o financiamento público para a pesquisa fosse mantido e também “[...] se, ao mesmo 

tempo, o setor produtivo, público e privado, incorporar tanto os recursos humanos 

qualificados como o conhecimento produzido localmente” (ZIN et al, 2002, p. 53). 

Comparando dados sobre os investimentos em P&D no Brasil com o de países como 

Coréia do Sul, Estados Unidos, Grã Bretanha, Itália e Argentina, esses pesquisadores 

defendiam que a inovação nessa área dependeria não apenas da pesquisa feita nas 

universidades, mas também de outros atores sociais, e que, portanto, a interação entre tais 

agentes deveria ser estimulada, de modo que a ciência brasileira não viesse a perder bons 

cientistas para instituições estrangeiras: 

 

Embora existam no Brasil centros acadêmicos de excelência em engenharia de 

processos, a interação com as Ciências Biomédicas não está cristalizada sequer no 

ambiente acadêmico. Por conseqüência, deverão ser implantados mecanismos para 

fomentar tal interação. [...] A magnitude do investimento privado em P&D, que 

permite incorporação de conhecimento na inovação, serviços e produtos também é 

de conhecimento geral. O problema das multinacionais e da falta de investimento 

em P&D por parte da empresa nacional forma parte do noticiário. [...] Não podemos 

nos dar ao luxo de perder, para instituições estrangeiras, cérebros muito bem 

preparados com fundos públicos. (ZIN et al, 2002, p. 68). 

 

Contudo, mesmo defendendo essa articulação universidade/empresas, esses autores 

destacavam a importância de o governo estar à frente da regulamentação dessa articulação, 

para garantir o retorno financeiro e a divisão justa entre as universidades, as empresas e o 

próprio sistema de financiamento (ZIN et al, 2002).  

Essa postura mais cautelosa é percebida também nos textos de outras áreas, como no 

caso das Ciências Biológicas. Krieger et al (2002), responsáveis por elaborar a contribuição 
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dessa área, depois de discorrerem sobre os avanços e perspectivas, alertavam para os riscos de 

se assumir o modelo norte-americano de interação universidade/sistema produtivo: 

 

Visto que no Brasil existe atualmente uma tendência para estimular, entre nós, a 

cópia de modelos de relacionamento entre as universidades e as empresas, criados 

nos Estados Unidos, isto é, de um lado a formação de pequenas companhias de 

Biotecnologia nas quais têm participação professores universitários e, de outro, os 

convênios dos departamentos universitários com grandes multinacionais, parece 

importante que a comunidade científica esteja alerta para os dilemas éticos criados 

por esse relacionamento espúrio, os quais já foram fartamente analisados por alguns 
autores norte-americanos [...] É a grande diferença entre os padrões morais pelos 

quais se pauta uma universidade e pelos quais se guia uma empresa, o que faz 

com que os papéis sociais desempenhados por um empresário e por um 

professor sejam julgados por sistemas éticos muito diferentes, sendo numerosas 

as situações em que a ética empresarial se choca frontalmente com a universitária. 

Assim, por exemplo, o dever primário de uma empresa é dar lucro, mas a 

preocupação com o lucro não pode ser trazida para a universidade, pois ela fere 

os padrões éticos aos quais ela está sujeita. (KRIEGER et al, 2002, p. 46, grifos 

nossos). 

  

No conjunto, todas essas discussões foram resumidas e, juntamente com outras 

contribuições, foram apresentadas no documento que ficou conhecido como ‘Livro Verde do 

MCT’ (BRASIL, 2001c), que foi distribuído aos participantes durante a 2ª Conferência 

Nacional de CT&I, de 18 a 21 de Setembro de 2001
92

, onde as discussões foram retomadas. 

Além das sociedades científicas, participaram também outros representantes da sociedade 

civil, como jornalistas e empresários, e todo esse material foi publicado em 2002 como uma 

memória da 2ª conferência, em quatro volumes (BRASIL, 2002b). No primeiro volume dessa 

memória, o presidente FHC, após citar algumas ações já efetuadas em seu governo, destacou a 

importância da articulação entre a universidade e as empresas, disposto a acreditar em uma 

“boa intenção” do mercado para com a universidade brasileira e a pesquisa realizada nessa 

instituição (BRASIL, 2002c, p. 7-8). 

Ao final da conferência, o MCT produziu o documento chamado de ‘Livro Branco’ 

(BRASIL, 2002d), que retomava as discussões feitas nas plenárias e simpósios da conferência 

e apresentava uma proposta final de políticas de CT&I para a década seguinte. Com horizonte 

temporal estipulado para 2012, o Livro Branco propunha-se a ser uma síntese do que vinha 

sendo debatido há um ano, reunindo os pontos comuns entre os diferentes agentes que 

participaram dessa discussão. Nas palavras do então secretário executivo do Ministério de 

                                                             
92 Interessante lembrar que essa conferência foi realizada em um momento crítico, em que o mundo se voltava para a questão 
do terrorismo devido ao recente ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, ocorrido um mês antes em New York, nos 
EUA. Daí a razão de o discurso de abertura do presidente Fernando Henrique Cardoso e também do então ministro da 
Ciência e Tecnologia, incorporarem a discussão sobre o terrorismo, para reafirmar a importância dos investimentos em C&T 
(BRASIL, 2002c, p. 4-5 e 9). 
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C&T, Carlo Américo Pacheco, se constituiria em uma agenda de consensos a qual nortearia 

uma direção que já havia sido iniciada e que poderia ser sintetizada em 13 pontos, entre eles, a 

“[...] incorporação da dimensão inovação na agenda nacional de C&T, com forte ênfase em 

programas cooperativos entre universidades e empresas” (BRASIL, 2002d, p. xvi).  

Logo no prefácio ao Livro Branco, o ministro Ronaldo Sardenberg salientava também 

que, a partir daquele momento, a C&T brasileira passaria “[...] a ser iluminada pelo foco 

atualizado e dinamizador da inovação [...]” (BRASIL, 2002d, p. ix). Essa ênfase à inovação, 

na fala do presidente FHC, não seria ao acaso, mas sim devido ao contexto de emergência do 

que chamou de “Sociedade da Informação” e de “Economia do Conhecimento” (p. xi). 

Retomando a mesma crítica que o documento da Cepal/Unesco (1992) fez ao modelo 

de crescimento baseado em competitividade espúria da década de 1980, o Livro Branco do 

MCT destacava a importância de um modelo de crescimento com ênfase na capacitação 

endógena, que fosse capaz de promover o que chamava de “competitividade legítima” 

(BRASIL, 2002d). E, para que tal competitividade fosse possibilitada, não bastaria apenas 

promover o conhecimento científico, mas também atrelá-lo, o máximo possível, à produção 

de inovações (p. 24-26). Nessa perspectiva, a inovação deixaria de ser um aspecto pontual e 

aleatório na produção de C&T, para se tornar o carro-chefe, a raison d’être, dos investimentos 

do país nesse setor e também em relação com as políticas públicas das demais áreas: 

 

É preciso considerar que Ciência, Tecnologia e Inovação perpassam todas as 

atividades humanas e incidem fortemente sobre um amplo espectro de políticas 
públicas setoriais e sociais. [...] Neste sentido, é fundamental consolidar a cultura 

de parcerias entre instituições dos poderes executivos federal, estaduais e locais, 

com instituições do terceiro setor envolvidas em atividades de CT&I [...] integrar a 

política de CT&I com as diversas políticas econômicas setoriais – agrícola, 

industrial, de comércio exterior etc. – e com as políticas macroeconômicas, de modo 

a permitir a criação de um ambiente favorável à inovação; [...] e, aumentar a 

interação com a sociedade em seus diversos setores e com a opinião pública. 

(BRASIL, 2002d, p. 65, grifos nossos). 

 

Pautado por isso, o texto do Livro Branco estabelecia seis objetivos principais para a 

Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre eles o de criar um ambiente 

favorável à inovação no país e ampliar a capacidade de inovar, transformando a CT&I em 

elemento estratégico do desenvolvimento (BRASIL, 2002d, p. 36). E, nessa nova agenda para 

a C&T brasileira, agora considerada no trinômio com a inovação, o fortalecimento da 

interface público/privado, segundo o secretário executivo do Ministério de C&T, deveria ser o 

sentido maior da política do novo Sistema Nacional de CT&I. O que se propunha era uma 

estratégia centrada no papel do conhecimento gerado por diferentes atores, alicerçada na 
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aproximação cada vez maior entre os empresários e a universidade brasileira (BRASIL, 

2002d). 

Desse modo, uma das diretrizes estratégicas dessa política de CT&I apresentada no 

Livro Branco era permitir um maior acesso do setor privado à pesquisa e serviços produzidos 

pelas universidades públicas e demais instituições de ensino superior. Daí a importância de se 

criar, segundo esse documento, incubadoras de empresas no interior das universidades, de 

forma a transformar as ideias aí nascidas em invenções e, posteriormente, em inovações 

(BRASIL, 2002d, p. 56). E, citando dados sobre investimentos em P&D em países da OCDE, 

o texto do Livro Branco buscava também incentivar os próprios empresários sobre a 

importância de investirem nesse aspecto no país, reservando para o Estado um papel de 

regulador e incentivador dessas parcerias entre os empresários e a universidade brasileira 

(idem, p. 29)
93

. 

 Pelo exposto acima, podemos perceber que a partir das políticas de C&T do governo 

FHC, a ênfase na inovação tornou-se maior, chegando como uma exigência às universidades 

que, nessa concepção, deveriam estar atreladas ao sistema nacional de C&T, ajudando a gerar 

inovação e a alavancar a competitividade das empresas brasileiras em nível internacional. 

Mas, que tipos de inovações seriam estas? Qual a concepção de inovação que se estaria 

propondo à participação da universidade?  

 De acordo com o Livro Branco da 2ª CNTC, a inovação deveria deixar de ser pensada 

como um processo linear e simplificado, passando a ser entendida como um fenômeno 

complexo e multidimensional que articula inúmeros agentes e instituições: 

 

Além de fenômeno econômico, a inovação constitui processo social, 

profundamente associado à história, à cultura, à educação, às organizações 

institucionais e políticas e à base econômica da sociedade. [...] Poder inovar exige 
mais que saber produzir: demanda conhecimento para projetar novas tecnologias 

de produtos ou de processos; envolve a realização de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento nas empresas, internamente ou em cooperação com outros agentes; 

a importação e absorção de tecnologias; a formação de pessoas qualificadas para a 

inovação e sua fixação nas empresas; e, a disponibilidade de infra-estrutura 

científica e tecnológica. (BRASIL, 2002d, p. 26-27, grifos nossos). 
  

Assim, a inovação era entendida, a partir de uma perspectiva sistêmica, como um 

processo condicionado por diferentes instituições, fossem elas públicas ou privadas, tais como 

a política nacional de CT&I, instituições de P&D, as empresas, o sistema educacional e o 

                                                             
93 Vale destacar que todas essas propostas de aproximação da universidade com o sistema produtivo exigiriam mudanças na 
estrutura e funcionamento do próprio sistema de educação superior. E isso não foi esquecido pelo texto do Livro Branco, que 
sugeria mudanças a serem realizadas nos currículos, com uma maior priorização de cursos de natureza tecnológica e, 

defendia também, uma expansão do ensino superior na modalidade a distância (EaD) (BRASIL, 2002d, p. 60). 
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próprio cenário econômico internacional, entre outros agentes. Todas essas instituições 

deveriam ser consideradas elos de um mesmo sistema nacional voltado para promover tanto a 

inovação radical quanto a inovação incremental
94

 no país (BRASIL, 2002d).  

Tal perspectiva sistêmica era idêntica à que constava na 2ª edição do Manual de Oslo 

publicado pela OCDE em 1997, e que se fundamentava na chamada “teoria da firma” 

neoschumpeteriana, principalmente nos textos de Freeman e na Teoria Evolucionária de 

Nelson e Winter (2005). Como já discutido, tais teóricos retomaram e reinterpretaram as 

discussões de Schumpeter, sobre o papel protagonista da empresa na inovação e na dinâmica 

da economia capitalista.  

Logo, não é de surpreender que, seguindo essa perspectiva sistêmica, o texto do Livro 

Branco defendesse que um dos objetivos das políticas de CT&I fosse criar um ambiente social 

favorável à inovação, buscando estimular tanto as empresas como toda a sociedade, a 

adotarem atitudes inovadoras. De acordo com o documento: 

 

É necessário mobilizar a população e sua participação consciente em torno ao 

tema da importância da educação e da CT&I para a sociedade do 

conhecimento; abrir canais concretos de participação da sociedade no processo de 

debate e discussão da política; reforçar as ações de educação e divulgação em 

Ciência, Tecnologia e Inovação, [...] É preciso desenvolver e implementar 

mecanismos eficientes de comunicação dos resultados, ações e atividades de CT&I 

para os diversos segmentos da sociedade. (BRASIL, 2002d, p. 66-67, grifos nossos). 
 

Logo, da mesma forma que FHC afirmara, no início de seu primeiro mandato, que a 

reforma administrativa do Estado deveria ser uma mudança cultural, nesse Livro Branco da 2ª 

CNCTI também propunha-se a criação e fomentação de uma “cultura da inovação”, com a 

ajuda da educação e da mídia (BRASIL, 2002d). 

Quanto ao papel desempenhado pela educação nesse processo de convencimento da 

população sobre a importância desta ‘cultura da inovação’, era dada uma ênfase à educação 

científica. De acordo com o Livro Branco do MCT, educar para uma sociedade do 

conhecimento – que era uma das diretrizes estratégicas propostas pelo documento – limitar-

se-ia a desenvolver apenas um tipo de conhecimento, o científico. Daí a importância, segundo 

o Livro Branco, de difundir-se a cultura científica e tecnológica, estimular o uso das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s), promover a implantação de museus e 

exposições de C&T entre outras ações específicas. Tratava-se claramente de uma ênfase 

                                                             
94 Na linguagem econômica e gerencial, inovação radical é aquela que rompe trajetórias estabelecidas e inaugura uma nova 
rota tecnológica, enquanto as inovações incrementais não têm essa intensidade de mudança, resultando, muitas vezes, do 
aprendizado interno e da capacitação acumulada pela empresa ao longo do tempo. Para mais detalhes, ver Freeman e Soete 

(2008) e Tigre (2006). 



159 

 

cientificista que sempre esteve presente nas políticas de governo, desde a época dos militares, 

mas desta vez direcionado para e pela busca da inovação. 

Mas, como nos lembra Harvey (2009), para impor a sua vontade com eficácia, ou seja, 

legitimar-se, o Estado precisa criar um sentido de comunidade, apresentando políticas que, 

pelo menos aparentemente, estejam acima dos interesses e lutas de classes. É exatamente essa 

estetização da política, termo usado pelo autor, que presenciamos no texto do Livro Branco 

onde, nesse jogo de busca pela legitimação e consenso da sociedade sobre a importância da 

inovação, exacerbava-se o papel da CT&I para a cidadania e o bem estar social: 

 

A partir da premissa de que Ciência, Tecnologia e Inovação podem contribuir 

de maneira efetiva para o desenvolvimento, o bem-estar, a justiça social e o 

exercício de soberania, é necessário ter presente o patamar já alcançado nessa área 

no Brasil, de modo a estabelecer diretrizes estratégicas compatíveis com as 

prioridades e necessidades de seu atual estágio de evolução e que propiciem 

condições para os avanços requeridos [...]. (BRASIL, 2002d, p. 37, grifos nossos). 

 

O documento chamava a atenção ainda para o fato de que, em uma era marcada pelo 

impacto das tecnologias de informação e comunicação, não bastaria apenas deter e produzir 

conhecimento, mas seria preciso também transformá-lo em inovações nas esferas econômica e 

social, assim como fariam as nações mais bem-sucedidas (BRASIL, 2002d). E ao dizer que o 

alto investimento desses países em C&T resultou em maior qualidade de vida, o texto 

deslocava o foco da solução dos problemas sociais, como se uma maior produção em CT&I 

fosse capaz de resolver, por si só, tais dificuldades (idem, p. 23). 

Assim, os investimentos em CT&I eram considerados, no texto do Livro Branco, 

como a panacéia para os males de uma sociedade desigual que, como sabemos, tem no 

processo de acumulação capitalista - paradoxalmente dependente de inovações para sua 

manutenção e dinâmica - a sua principal causa. Com esse argumento distorcido, tentava-se 

então obter o consenso da população, de modo a estimular uma cultura da inovação e assim 

legitimar as ações do Estado, esse ‘sócio regulador’ do capitalismo. 

Importante destacar também que, apesar de enfatizar a importância da produção de 

pesquisa e inovação pela universidade, o octênio de governo FHC, segundo Sguissardi 

(2009a) sucateou as universidades públicas federais, com corte de gastos e pressão por 

privatização. Ao fim da era FHC, o cenário da educação superior no Brasil pautava-se 

principalmente pela expansão privada e cortes no financiamento das instituições públicas. O 

mesmo autor, analisando as reformas universitárias no período de 1995 a 2006, destaca 

algumas características da reforma realizada pelo governo tucano nesse nível educacional: 



160 

 

[...] restritas dimensões do campo, a diferenciação institucional, a expansão do setor 

privado e a restrição gradativa do setor público, a desigual distribuição regional , a 

(má) distribuição por área de conhecimento, a concentração da pós-graduação no 

setor público e na região Sudeste (em especial em São Paulo), a questão da 

avaliação (Provão), o modelo universitário predominante (e em franca expansão), 

isto é, da universidade de ensino em detrimento da universidade de pesquisa. [...] 

esforço de produção de um acervo legislativo ou de marcos regulatórios, que, em 

grande medida, traduziram (ou coincidiram com) orientações fundadas em teses 

disseminadas mundialmente por instituições e organismos multilaterais (Banco 

Mundial, BID, OMC e Consenso de Washington) e por órgãos e institutos 

universitários no país (Núcleo de Pesquisas sobre o Ensino Superior/Nupes da USP, 
entre outros). Esses marcos, presentes na Lei nº 9.394/96 (LDB) e em outras leis, 

decretos e portarias, balizaram a expansão restrita do setor público e a desenfreada 

expansão do setor privado no nível de graduação [...]. (SGUISSARDI, 2009a, p. 

197, itálicos do autor). 

 

 Essas mudanças, segundo o mesmo autor, teriam se orientado por certas teses que, 

advindas principalmente do Banco Mundial, estariam induzindo a transição da universidade 

brasileira, de modelos clássicos como o “napoleônico” e o “humboldtiano”, para o que chama 

de “modelos de ocasião” ou modelo da “universidade mundial do Banco Mundial” ou ainda 

“modelo anglo-saxão” (SGUISSARDI, 2009a, p. 198). Entre tais teses, o autor destaca: a) 

maior retorno social e individual dos investimentos em educação básica que o dos 

investimentos em educação superior; b) universidade de ensino versus universidade de 

pesquisa; c) ensino superior como bem antes privado que público. 

De acordo com Gomes (2002) e Gomes e Moraes (2011), no governo FHC iniciou-se 

um processo de massificação da educação superior, marcada por uma política liberal-

conservadora que, apagando a ideia de educação como direito, realizou uma expansão 

mediante financiamento privado interno, com a participação ativa dos “consumidores de 

serviços educacionais”. O que teria sido garantido, segundo os mesmos autores, pela 

implementação de mecanismos de avaliação e divulgação de resultados, que estabeleceram a 

competição como dínamo desse mercado moderno da educação superior. 

 

 

3. Governos Lula e Dilma: Universidade e a CT&I para a inclusão social 

 

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, as expectativas para a educação 

brasileira, como um todo, e para a educação superior, em especial, eram esperançosas. No que 

diz respeito ao atrelamento da educação superior ao sistema produtivo, a perspectiva do 

governo Lula se manteve semelhante a do governo anterior e a argumentação sobre a 

importância da inovação permaneceu presente em suas políticas educacionais, chegando até 
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sua sucessora, Dilma Rousseff. A perspectiva sistêmica de se construir uma cultura da 

inovação, bem como o papel a ser desempenhado pelo sistema educacional e pelas 

universidades brasileiras nesse processo, também permaneceu nesses governos posteriores aos 

de FHC que, teoricamente, seriam de oposição. Analisaremos, a seguir, alguns documentos 

sobre as propostas para a CT&I e para a educação superior, buscando vislumbrar também em 

que esses governos diferem no que se refere à questão da inovação.  

Logo no documento ‘Uma escola do tamanho do Brasil’ (SILVA, 2002b), uma das 

propostas apresentadas para a educação superior era envolver as universidades em programas 

de apoio e difusão tecnológica às empresas brasileiras. Além disso, era previsto também nesse 

documento, uma maior diversidade da oferta de cursos de graduação e pós-graduação para 

atender ao projeto nacional de desenvolvimento do país, cuja política econômica não diferia 

muito do que foi exposto na análise do governo FHC, ou seja, a busca pela inserção do país na 

competitividade internacional: 

 

A educação superior é reconhecida por seu valor na formação acadêmica e ética de 

recursos humanos, nas atividades de pesquisa científica e tecnológica e no 

desenvolvimento cultural, econômico e social. [...] As universidades públicas e os 

institutos de pesquisa - na qualidade de instituições complexas, que detêm a síntese 
da capacidade intelectual, científica e cultural – devem ser valorizados e integrados 

ao processo de desenvolvimento nacional, considerando sua importância na 

recuperação da capacidade de produção própria de ciência e tecnologia e seu papel 

crítico diante da sociedade. (SILVA, 2002b, p. 7). 

 

Já eleito para seu primeiro mandato, no início o presidente Lula manteve, em alguns 

aspectos, o mesmo cenário construído para a educação superior pelo governo de seu 

antecessor. Diferentes autores destacam que os instrumentos legais e as medidas 

administrativas e financeiras permaneceram os mesmos, pelo menos nos dois primeiros anos 

de governo. Sguissardi (2009a) comenta que houve, até 2006, algumas diferenças, como por 

exemplo, a adoção de um novo sistema nacional de avaliação da educação superior, 

recuperação do financiamento aos níveis anteriores a 1996 e a retomada de uma pequena 

expansão das instituições federais. Mas, ainda permanecia a diversidade de instituições que 

haviam sido regulamentadas no governo FHC pela LDB/1996 e pelo Decreto nº 2.207/1997 e, 

portanto, a educação superior no país seguia sendo constituída de cinco tipos organizacionais 

de instituições (universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e 

institutos superiores), com missões institucionais diferentes. 

Buscando viabilizar a aproximação entre a universidade e as empresas brasileiras, o 

presidente Lula aprovou, em 2 de Dezembro de 2004, a Lei nº 10.973, também conhecida 
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como ‘Lei da Inovação’ e que, de certa forma, se configurava em mudanças no financiamento 

da educação superior, principalmente no caso das universidades. Essa lei dispunha sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científico-tecnológica e trazia em seu artigo 2º algumas 

definições. Entre elas está a de inovação: “[...] IV - inovação: introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos 

ou serviços;” (BRASIL, 2004a).  

Interessante notar que essa era quase que exatamente a mesma definição presente na 2ª 

edição do Manual de Oslo, documento que, como já apontamos, influenciou as políticas 

educacionais e de CT&I do governo FHC. A diferença estaria apenas no uso do termo 

‘social’. Mas, se lembrarmos que a inovação era concebida em uma perspectiva sistêmica, 

tanto pela Nova Teoria do Crescimento quanto pelo manual da OCDE (1997), ou seja, como 

um processo que engloba toda a sociedade, podemos considerar que essa diferença é quase 

inexistente e a palavra ‘social’ tornou-se um adereço ideológico no texto da Lei de Inovação. 

 Apesar de não se referir diretamente às universidades, ficava implícita a participação 

destas e de seus pesquisadores em projetos para geração de inovações, respectivamente, nas 

definições sobre “Instituição Científica e Tecnológica” (ICT) e “Pesquisador Público” que 

constavam no artigo 2º da Lei da Inovação: 

 

[...] V- Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da 

administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar 

atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico; [...] 
VIII - pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego 

público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. 

(BRASIL, 2004a, artigo 2º). 

 

A lei propunha ainda, em seu artigo 16, que toda ICT deveria dispor de um Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) próprio ou em parceria com outras ICTs, cuja finalidade seria 

gerir sua política de inovação
95

. 

Cabe aqui, destacar ainda que o texto dessa lei apresentava algumas contradições 

como, por exemplo, ao se referir, no artigo 3º do capítulo II, à participação de organizações 

privadas, sem fins lucrativos, na constituição das alianças e projetos de cooperação (BRASIL, 

2004a). A indagação principal é: como poderia a lei se referir a organizações de direito 

privado sem fins lucrativos, as quais supostamente objetivem a geração de inovação, se esta, 

na linguagem econômica e da gestão, só é considerada como tal, se tiver sucesso, ou seja, se 

trouxer algum retorno aos seus criadores/fomentadores?  

                                                             
95 De acordo com matéria veiculada no ‘Jornal UFG’ nº 48, em Outubro de 2011, o NIT da UFG foi criado em 2005. 
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Pode-se argumentar que esse retorno não precisaria ser necessariamente o lucro 

financeiro. Mas, logo adiante, em outro parágrafo – o 3º do artigo 6º - a lei estabelecia a 

necessidade de a inovação gerada ser comercializada e trazer dividendos para o indivíduo ou 

instituição inovadores. Logo, apesar de se referir ao ambiente social em sua definição de 

inovação, dando a entender, aparentemente, que projetos os quais trouxessem benesses sociais 

sem fins lucrativos – inovação como um bem público – seriam também importantes, em sua 

essência a lei de inovação assumia seu verdadeiro papel de instrumento oficial de regulação 

econômica. Convergindo assim, com teóricos da economia e da gestão: uma invenção 

implementada, que não traga lucro, é apenas uma invenção e não uma inovação! 

Portanto, nessa lógica regulatória da lei de inovação, a universidade deveria participar, 

como uma ICT, para o funcionamento da dinâmica capitalista, compartilhando seus 

laboratórios e recursos humanos com as empresas e assinando contratos de transferência de 

tecnologia e licenças para a exploração comercial de suas criações/inovações. A lei previa, 

inclusive, a isenção parcial de imposto de renda para empresas que contratassem mestres e 

doutores em atividades de pesquisa, os quais, se funcionários públicos, poderiam se licenciar 

de forma não remunerada de seus cargos junto ao governo, e este garantiria a presença de um 

substituto para desempenhar as atividades que o licenciado desempenhava (BRASIL, 2004a). 

Como ressalta Sguissardi (2009a), a principal crítica em relação a essa lei é que se poderia 

criar sérios riscos de distorção da verdadeira função pública da universidade no campo 

científico e da inovação, que, associados com a penúria financeira dessas instituições, 

poderiam subordinar a agenda universitária ao campo empresarial, limitando assim a 

liberdade acadêmica e aprofundando a heteronomia universitária. 

Outro mecanismo utilizado pelo governo Lula que, de forma indireta, também 

contribuía para a aproximação entre a universidade pública e as empresas, foi a Lei nº 11.079 

de 30 de Dezembro de 2004 (BRASIL, 2004c), conhecida como ‘Lei das Parcerias Público-

Privadas’ (PPPs). Essa lei instituía normas gerais para licitação e contratação de parceria 

público-privada, sendo aplicada aos órgãos da administração pública direta, aos fundos 

especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de 

economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios.  Essas parcerias, segundo a lei, poderiam ser contratos 

de natureza patrocinada ou administrativa, com duração não inferior a cinco anos e não 

superior a 35 anos, prevendo a repartição de riscos e benefícios (BRASIL, 2004c). 

A principal justificativa para o estabelecimento das PPPs remete às teorizações 

neoliberais como as de Peter Drucker e Miltom Friedman: a de que a iniciativa privada seria 
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mais eficaz no gerenciamento dos projetos e que, portanto, esse tipo de parceria ajudaria a 

resolver problemas de ineficiência na prestação de serviços públicos (INHAN, 2012). Mas, 

com esse mecanismo, o governo também ampliava a utilização de recursos públicos por 

entidades privadas, fortalecendo o polo privado do Estado ou como parte dele 

(SGUISSARDI, 2009a). Além disso, como alerta Inhan (2012), o disposto no artigo 12 dessa 

lei, se mal interpretado, poderia resultar em riscos para o princípio de isonomia, em nome de 

uma eficiência falsamente justificada. De qualquer maneira, ao criar essa lei, o governo Lula 

regulamentava, com outra denominação, aquela que havia sido a principal marca do governo 

FHC: a privatização do público. 

No âmbito das políticas de acesso à educação superior, o governo Lula manteve o 

Fies, criado no governo anterior e criou, por meio da Medida Provisória nº 213/2004, o 

Programa Universidade para Todos (Prouni). Institucionalizado pela Lei nº 11.096 de 13 de 

Janeiro de 2005, o programa concede bolsas integrais e parciais (50% ou 25%) para que 

estudantes, cuja renda familiar fosse comprovadamente inferior a três salários mínimos, 

cursassem graduação e cursos sequenciais em instituições privadas
96

 (BRASIL, 2005a). Esse 

programa beneficiava as IES privadas também ao propor, em seu artigo 8º, a isenção de 

quatro tipos de impostos (imposto de renda de pessoas jurídicas, contribuição social sobre o 

lucro líquido, contribuição social para financiamento da seguridade social, contribuição para o 

programa de integração social). Logo, enquanto de certa forma, induzia as universidades 

públicas a uma situação de auto-responsabilização de seu próprio financiamento via lei da 

inovação e lei das PPPs, o governo dava continuidade ao financiamento indireto das 

instituições privadas com fins lucrativos. Para Sguissardi (2009a) a criação do Prouni foi uma 

forma de aplicação do espírito das PPPs no campo do ensino superior.  

Um dos compromissos assumidos na proposta de governo era o de expansão das vagas 

na educação superior, principalmente pública, em taxas compatíveis com a meta estabelecida 

no PNE do governo anterior, ou seja, oferta para pelo menos 30% dos jovens entre 18 e 24 

anos (SILVA, 2002b). Com o Prouni, o governo estimulava apenas a expansão de vagas nas 

instituições privadas, mas conforme Gomes (2008), isso ocorreu de forma diferente dos 

programas de crédito anteriores, pois definia como público-alvo a população de baixa renda e 

oriunda da escola pública. Em relação às Instituições Federais de Educação Superior (Ifes), 

iniciou-se por essa época, um processo de expansão e interiorização, principalmente na 

modalidade a distância.  

                                                             
96 As bolsas do Prouni também contemplavam professores da rede pública que, sem formação, quisessem estudar em cursos 

de licenciatura, pedagogia ou normal superior. 



165 

 

Em nossa compreensão, outro passo dado pelo governo no sentido de expandir a 

educação superior a distância, foi a publicação do Decreto nº 5.622 de 19 de Dezembro de 

2005, o qual regulamentava o artigo 80 da LDB 9.394/1996 sobre a EaD, detalhando mais as 

possibilidades de uso dessa modalidade de ensino, em todos os níveis. De acordo com esse 

decreto, a EaD poderia ser ofertada em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive na 

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), sendo possível também ocorrer a 

transferência de um curso presencial para um curso na modalidade a distância, sem prejuízos 

para o estudante. Caberia ao MEC, em regime de colaboração, a sistematização e 

padronização de normas e procedimentos para credenciamento e certificação dos cursos e o 

credenciamento estaria aberto tanto a instituições públicas como privadas (BRASIL, 2005b). 

No caso de cursos de pós-graduação, estes poderiam ser oferecidos por instituições de 

pesquisa, pública ou privada, - não necessariamente universidades -, desde que estas 

comprovassem sua excelência e relevância na produção (BRASIL, 2005b). O decreto abria 

também a possibilidade de que tendo feito qualquer curso a distância em instituições 

estrangeiras, o diploma adquirido pudesse ser revalidado no Brasil, respeitando os acordos 

internacionais de equiparação de cursos (art. 27). Já no caso da educação básica, caberia às 

autoridades dos Estados, o credenciamento e autorização dessa modalidade de cursos. Logo, 

com essas ações, o governo sinalizava fortemente os rumos que a educação superior passaria a 

ter no seu governo: expansão e interiorização com custos mais baixos, além da ampliação do 

financiamento indireto de instituições privadas com verbas públicas, via Fies ou Prouni. 

Voltando à questão do atrelamento da educação superior e das universidades 

brasileiras na produção de inovação para o sistema produtivo, isso ficaria ainda mais explícito 

nas propostas do governo Lula para a pós-graduação brasileira, presentes no Plano Nacional 

de Pós-Graduação (PNPG) 2005-2010 (BRASIL, 2005c), que foi lançado concomitantemente 

com as discussões preparatórias para a realização da ‘3ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação’ (3ª CNCTI). 

Após discorrer brevemente sobre o histórico dos PNPG’s anteriores e sobre as bases 

legais da proposta apresentada, o texto do PNPG 2005-2010 traçava um pequeno diagnóstico 

da pós-graduação brasileira, criticando a falta de flexibilidade do modelo vigente à época. 

Assim, o documento propunha que, além de uma maior integração entre a graduação e a pós-

graduação, também se flexibilizasse o modelo para atender à dinâmica dos setores, acadêmico 

e não acadêmico, visando, principalmente, capacitar corpo docente para as IES, qualificar 

professores para a educação básica e formar técnicos e pesquisadores especializados para 

atuar nas empresas públicas e privadas (BRASIL, 2005c, p. 50).  
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O PNPG 2005-2010 do governo Lula também ressaltava a importância de se estimular 

o mestrado profissional em Engenharia, com vinculação entre as universidades e as empresas. 

Partindo do pressuposto de que um dos objetivos da pós-graduação brasileira seria fortalecer 

as bases científicas, tecnológicas e de inovação – a Science and Engineering Base do mapa 

sistêmico do Manual de Oslo (OECD, 1997) – e suportada legalmente pela Lei da Inovação, 

recém-criada, a política de pós-graduação do governo Lula para o quinquênio 2005-2010, 

ressaltava a importância de estabelecer parcerias entre universidades e empresas, de modo que 

ambas se retroalimentassem. Estas, participando do financiamento de pesquisas e projetos, 

aquelas, fornecendo recursos humanos e materiais para produzir inovação para as empresas 

(BRASIL, 2005c, p. 55-57). 

Ressalte-se que, implicitamente, essa lógica sugeria que as universidades negociassem 

com as empresas a manutenção financeira de seus programas e linhas de pesquisas. Além 

disso, o texto da PNPG 2005-2010 propunha também que entre os critérios de avaliação da 

qualidade da pós-graduação brasileira, estivesse a capacidade de contribuição das pesquisas 

do programa com as empresas produzindo, principalmente, inovação tecnológica de produtos 

e processos:  

 

A avaliação deve ser baseada na qualidade e excelência dos resultados, na 
especificidade das áreas de conhecimento e no impacto dos resultados na 

comunidade acadêmica e empresarial e na sociedade. [...] Os índices devem refletir 

a relevância do conhecimento novo, sua importância no contexto social e o 

impacto da inovação tecnológica no mundo globalizado e competitivo. [...] A 

interação da pós-graduação com o setor empresarial, para a especialização de 

funcionários de empresas através de cursos de Mestrado, deverá ser valorizada, uma 

vez que indica uma maior inserção do Programa na sociedade. (BRASIL, 2005c, p. 

61, grifos nossos). 

 

Dessa forma, através dos critérios de avaliação propostos, a política de pós-graduação 

brasileira expressa no PNPG 2005-2010 procurava submeter a pesquisa, os professores e os 

alunos dos programas, à lógica competitiva do mercado, passando a valer mais aqueles que 

contribuíssem diretamente com o sistema produtivo, através da geração de inovações.  

Para finalizarmos a análise desse documento, observa-se também a tentativa de 

estetização da política, buscando obter um consenso, principalmente da população acadêmica, 

ao atribuir à CT&I o papel de solucionadora das desigualdades sociais: 

 

[...] O desenvolvimento científico e tecnológico tornou-se, com isso, um fator 

determinante na geração de renda e na promoção de bem-estar social. [...] Ciência e 

Tecnologia compõem hoje dimensão estruturante do desenvolvimento nacional – 

alavanca crucial para o Brasil superar as desigualdades que marcam a sua inserção 

no sistema internacional. (BRASIL, 2005c, p. 50). 
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E foi exatamente com essa retórica sobre uma ‘inclusão social dependente de 

tecnologia e inovações’, que o presidente Lula abriu a 3ª CNCTI, em 2005, afirmando que o 

Brasil teria entrado em um novo ciclo de desenvolvimento inclusivo e que, portanto, o 

objetivo da conferência era mostrar como os conhecimentos produzidos poderiam promover o 

desenvolvimento de forma sustentável (BRASIL, 2006a). 

Com o objetivo principal de demonstrar como a CT&I produzida no Brasil poderia ser 

a base de uma estratégia para promover o desenvolvimento do país nas esferas econômica, 

política, social e cultural, a 3ª CNCTI ocorreu de 16 a 18 de Novembro de 2005
97

, precedida 

por reuniões regionais. Além da questão da inclusão social, toda a discussão prévia e durante 

essa conferência, girou em torno de como a CT&I poderia colaborar para essa e outras três 

temáticas: geração de riqueza, áreas de interesse nacional e cooperação internacional 

(BRASIL, 2006a).  

Contudo, é importante destacarmos que, apesar de uma concepção ampla de inclusão 

como algo que contemplasse “[...] cidadania plena, respeito à prática democrática, proteção 

dos direitos humanos e garantia de acesso aos bens e serviços indispensáveis à vida com 

dignidade e à plena realização humana” (BRASIL, 2006a, p. 99), na sequência, ao dispor dos 

aspectos em que a CT&I poderia contribuir para isso, o documento tratava apenas da 

educação profissionalizante: 

 

Na 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (3ª CNCTI), 

foram apresentadas recomendações procurando indicar contribuições que a 

ciência, a tecnologia e a inovação podem oferecer, a curto e a médio prazos, para 

responder ao desafio da inclusão social no Brasil, abordando particularmente os 

seguintes aspectos: - Acesso à educação e ao treinamento profissionalizante [...] - 

Acesso ao trabalho e participação ativa na cadeia produtiva [...]. (BRASIL, 
2006a, p. 99) 

 

Imperava, portanto, a mesma concepção reducionista do papel da educação como mera 

formadora de mão de obra barata e de consumidores, a qual está presente nas políticas 

governamentais desde, pelo menos, a época da ditadura civil-militar. 

Também a concepção de inovação presente no documento-síntese da 3ª CNCTI ainda 

era idêntica à da 2ª versão do Manual de Oslo de 1997 - produtos e processos 

tecnologicamente novos ou melhorados - concebida na visão sistêmica de consolidação de um 

sistema nacional com a participação de diferentes atores sociais, que considerava a empresa, 

“[...] por seu vínculo direto com o mercado, o motor principal e o lugar privilegiado da 

                                                             
97 Ver documento preliminar da 3ª CNCTI em: <http://cncti3.cgee.org.br/Documentos/Detalhamento3CNCTIok2.pdf>, 

Acesso em 16 de Ago. de 2012. 
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inovação” (BRASIL, 2006a, p. 210). E, claro, dentro dessa visão sistêmica da inovação, o 

papel esperado da universidade continuava sendo o mesmo, ou seja, aproximar-se das 

empresas para ajudar a gerar inovações através de suas pesquisas e formar recursos humanos 

para atuar nesse sistema produtivo inovador: 

 

Nesse quadro, a função primordial da universidade é gerar recursos humanos 

altamente qualificados, treinados para a pesquisa na fronteira do conhecimento 
e familiarizados com os métodos de pesquisa mais recentes e sofisticados. [...] 

Desse ponto de vista, é indispensável que a universidade se prepare para um novo 

salto de quantidade e qualidade na formação de recursos humanos para a pesquisa 

orientada à inovação, numa escala que responda às necessidades do país. [...] deve 

estar aberta à cooperação com empresas dispostas a investir na inovação, 

atentando para suas demandas e necessidades de pesquisa tecnológica. (BRASIL, 

2006a, p. 211, grifos nossos). 

 

 

Outro ponto importante concerne ao papel que a universidade pode desempenhar 

no estímulo ao empreendedorismo inovador, o que vem ao encontro do espírito 
da Lei de Inovação. Cabe criar, no âmbito da universidade, agências de 

inovação, aptas a estimular e dar suporte à realização de projetos em parceria entre 

pesquisadores acadêmicos e empresas; bem como a estimular e dar suporte à criação 

de pequenas empresas inovadoras por pesquisadores e alunos egressos da 

universidade, que levem ao mercado produtos e processos originados da pesquisa 

acadêmica. (BRASIL, 2006a, p. 228, grifos nossos). 

 

Segundo o documento da 3ª CNCTI, a graduação e a universidade brasileiras teriam 

dificuldade em atender a esses objetivos, pois estariam privilegiando uma formação clássica e 

de longa duração, com uma concentração maior na área de humanas, enquanto o sistema 

necessitaria rapidamente de profissionais de formação técnica. Assim, o documento 

recomendava ao ensino superior brasileiro estimular a expansão da educação universitária 

profissionalizante com cursos de curta duração, adaptados às necessidades do setor produtivo 

(BRASIL, 2006a). 

Em um exemplo de como a parcela da sociedade civil a qual representa interesses 

privados do capital busca influenciar nas decisões políticas do Estado, o documento destacava 

ainda as sugestões feitas pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) para a educação 

superior, para que esse nível educacional mantivesse laços estreitos com o setor produtivo. O 

que exigiria mudanças institucionais, jurídicas e curriculares e também um novo modelo 

avaliativo de desempenho das IES. Entre as propostas da CNI para a educação superior 

brasileira, estava a sugestão de instituir um novo marco de regulação do desempenho das IES 

criando, por exemplo, um sistema de avaliação e certificação de competências dos cursos 

universitários, em parceria com as empresas e os conselhos profissionais. Propunham também 
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uma maior flexibilidade institucional e jurídica para que o ensino superior pudesse responder 

às demandas sociais e do sistema produtivo (BRASIL, 2006a, p. 112-113). 

Observa-se aí a enorme contradição das propostas, ao afirmar que se desejava uma 

autonomia universitária, quando por outro lado se propunha criar um sistema de avaliação da 

universidade feita pelo setor produtivo e pelos conselhos profissionais. Além disso, o texto da 

3ª CNCTI enfatizava também a necessidade de a pós-graduação brasileira buscar parcerias 

privadas e rearranjar as áreas de conhecimento, de forma a motivar abordagens inovadoras e 

transdisciplinares, além de aligeirar o processo formativo para fornecer doutores para 

empregos nas empresas (BRASIL, 2006a). 

A análise desses diferentes documentos nos mostra que a política de CT&I do 

primeiro governo de Lula não diferia muito do governo FHC, principalmente no que dizia 

respeito à ênfase cientificista e ao papel a ser desempenhado pela universidade no sistema de 

inovação. Mesmo assim, há que se destacar dois aspectos que apareceram como novidades na 

discussão sobre CT&I a partir do governo Lula. Primeiramente, a relação entre inovação e os 

problemas sociais. O que até então aparecia como uma mera estetização nos documentos do 

governo anterior passou a ser a principal argumentação para a defesa de se investir em ciência 

e tecnologia do governo Lula, levando a uma ênfase na retórica de uma ‘inclusão social 

dependente da CT&I’. Essa ideologização tornar-se-ia cada vez mais forte e se ampliar-se-ia 

ao ponto de acarretar no ressurgimento de um argumento que, cunhado desde a década de 

1960 por teóricos neoliberais como Peter Drucker, encontrava-se um pouco esquecido: o das 

inovações sociais. 

O segundo aspecto novo que apareceu na retórica sobre CT&I, durante o governo 

Lula, pode ser considerado quase uma consequência do primeiro: a discussão sobre o papel 

desempenhado pelas ciências humanas e sociais na produção de conhecimento para a 

inovação. Pois, para se realizar o resgate e a defesa das inovações sociais, primeiro aspecto 

discutido acima, seria necessário reconhecer a importância da contribuição de outros campos 

do conhecimento além das hard sciences. Assim se explica porque, de maneira contraditória, 

ao mesmo tempo em que criticavam a graduação brasileira pela concentração de cursos na 

área de humanas, as recomendações da 3ª CNCTI traziam também uma defesa da participação 

destas na geração de inovações, alegando uma concepção mais ampla da techné: 

 

Se optarmos por reter do termo tecnologia a sua expressão grega original – téchne – 

será possível nela encontrar uma noção que designa o conjunto dos esforços 

humanos de intervenção e configuração prática do mundo. Isto, é evidente, envolve 

o termo “tecnologia” em seu sentido usual, mas abarca um conjunto de 

conhecimentos que acabam por ter conseqüências práticas na configuração das 
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sociedades. Em outros termos, a investigação sistemática a respeito de múltiplas 

dimensões da vida social constitui um poderoso ponto de partida para inovações e 

intervenções de natureza prática [...] A importância da perspectiva comparada nas 

Ciências Humanas e Sociais pode ser percebida como indutora de cooperação 

internacional, além de ampliar nosso campo de observação a respeito do tratamento 

de questões práticas e de dilemas presentes na vida social. (BRASIL, 2006a, p. 268-

269). 

 

Esse segundo aspecto oculta outra faceta que foi apenas esboçada no documento da 3ª 

CNCTI, mas voltaria de uma forma mais detalhada durante as discussões da ‘4ª Conferência 

Nacional de CT&I’ (4ª CNCTI), em 2010. Já o primeiro aspecto iria ressurgir principalmente 

no texto do ‘Plano de Ação para Ciência, Tecnologia e Inovação’, o Pacti 2007-2010, sob os 

auspícios do segundo mandato de Lula como presidente. Mas, antes de discorrermos sobre 

esse Pacti, é importante nos situarmos um pouco em relação ao cenário da educação superior 

nesse momento de transição entre o primeiro e o segundo mandato.  

Como vimos acima, desde 2003 o governo Lula vinha procedendo à expansão de 

vagas no ensino superior, principalmente nas instituições privadas via Fies e Prouni, e de 

forma um pouco mais tímida no caso das instituições públicas, principalmente pela educação 

a distância. Em 2006 foi elaborado o Projeto de Lei nº 7.200/2006 o qual propunha a reforma 

da educação superior
98

 (BRASIL, 2006b). Assistiu-se na sequência, já no segundo mandato, a 

vários programas de expansão das instituições federais de educação superior (Ifes). Ainda na 

perspectiva de expansão na modalidade a distância, o governo criou em 2006, por meio do 

Decreto nº 5.800 de 8 de Junho, o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), que reunia 

todos os cursos existentes de formação a distância, com o intuito principal de oferecer cursos 

de licenciatura e de formação, inicial e continuada, de professores da educação básica, 

capacitação de gestores e outros trabalhadores da educação básica, bem como cursos 

superiores de outras áreas (BRASIL, 2006c). 

Outra medida tomada no conjunto da reforma da educação superior do segundo 

mandato do presidente Lula foi o movimento iniciado com o Decreto nº 6.095 de 24 de Abril 

de 2007, o qual estabelecia diretrizes para a integração de instituições federais de educação 

tecnológica, com o intuito de criar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(Ifets ou IFs)
99

 (BRASIL, 2007c). Também em 2007 o governo instituiu, pelo Decreto nº 

6.096 de 24 de Abril, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

                                                             
98 Segundo Sguissardi (2009a), até a terceira versão esse projeto ainda contemplava as sugestões da sociedade civil, mas na 
versão fechada pela Casa Civil, sofreu algumas reduções nos pouquíssimos avanços que apresentava. 
99 O texto do Decreto nº 6.095/2007 e a chamada pública MEC/SECTEC nº 2/2007 de propostas para constituir esses 
institutos utilizavam a sigla “IFET”. Mas a Lei nº 11.892 de 29 de Dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, se refere 
somente a “Institutos Federais” (BRASIL, 2008b). De onde, portanto, derivaria a sigla “IFs” que é mais utilizado na literatura 

como, por exemplo, em Araujo e Hypolito (2010), e que aqui também usamos. 
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Universidades Federais (Reuni) que objetivava, por meio do melhor aproveitamento da 

estrutura e recursos já existentes das universidades federais, criar condições para ampliar o 

acesso e garantir a permanência na educação superior e tinha como meta global, em cinco 

anos, elevar a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90% e o 

número de alunos por professores, para dezoito (BRASIL, 2007d).  

Vale também lembrarmos que, nesse ano, o governo Lula lançou como resultado do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - Decreto nº 6.094 de 24 de Abril de 

2007 (BRASIL, 2007b) -, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (BRASIL, 2007a) 

o qual, sob uma perspectiva sistêmica, aglutinou os diferentes programas já existentes e os 

novos que estavam sendo recém-institucionalizados. Logo, a UAB criada em 2006, se juntar-

se-ia ao Reuni e a criação dos IFs, como forma de expansão e flexibilização da oferta de 

educação superior. Um processo de expansão que, segundo Gomes e Moraes (2012) pautou-se 

por uma nova tônica: articulado ao argumento de democratização da educação superior como 

bem público ou de interesse público, objetivava ampliar o acesso principalmente a jovens e 

trabalhadores provenientes das classes sociais tradicionalmente excluídas desse nível 

educacional. 

Desta feita, como argumentou Gomes (2008), apesar de semelhanças nos diagnósticos 

sobre a situação da educação superior, a expansão que ocorreu no governo Lula se diferenciou 

do processo realizado no período FHC, pois neste último o ensino superior foi tratado como 

mercadoria, estimulando a competição entre as IES e com corte de financiamento. No 

governo Lula, segundo o autor, o processo se pautou por um discurso de democratização e 

justiça social, a partir do ProUni, das políticas de cotas, da criação de novas Ifes e da 

instalação de campi  principalmente em cidades de médio porte. Assim, de acordo com 

Gomes e Moraes (2011, 2012), o governo Lula teria consolidado, com suas medidas, a 

transição do sistema brasileiro de educação superior iniciada no governo FHC, de um sistema 

de elite para um sistema de massa. 

Foi nesse contexto de expansão da educação superior que o ‘Pacti 2007-2010’ foi 

anunciado. Também conhecido como o ‘PAC da Ciência’ – mas, idealizado para ser um ‘PAC 

da Inovação’ - esse plano, concebido em sintonia com o ‘Plano de Aceleração do 

Crescimento’ (PAC) de 2007 e com o ‘Plano Plurianual 2008-2011’, tinha como principal 

objetivo definir ações e programas que estimulassem as empresas a incorporar atividades de 

PD&I, visando tornar o papel da CT&I mais decisivo no desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2007e). Todos os elementos já discutidos acima repetem-se nesse documento o 

qual trazia quatro prioridades estratégicas para o país: I - Expansão e Consolidação do 
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Sistema Nacional de CT&I; II - Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas; III - 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Áreas Estratégicas e; IV - CT&I para o 

Desenvolvimento Social (idem).  

Além disso, outro aspecto relevante é que a partir da elaboração desse Pacti, passou-se 

a utilizar um conceito mais amplo e renovado de inovação, que havia sido estabelecido na 3ª 

edição do Manual de Oslo, publicada em 2005. Nessa terceira versão, além da inovação 

tecnológica de produtos e processos (TPP), as orientações da OCDE para coletar dados sobre 

inovação, passaram a considerar também as chamadas ‘inovações não tecnológicas’ (OCDE, 

2005). E, seguindo a tendência já apontada na 3ª CNCTI, de um ressurgimento da 

argumentação sobre inovações sociais, observa-se no Pacti 2007-2010 a ênfase na produção 

do que esse documento chama de “tecnologias sociais”: 

 
Também serão desenvolvidas, em articulação com outras instituições públicas, ações 
voltadas para o desenvolvimento de tecnologias de utilização social, em particular 

em áreas como habitação, saúde, saneamento básico, agricultura familiar e de 

cooperativas populares para geração de emprego e renda, bem como de proteção ao 

consumidor-cidadão. (BRASIL, 2007e, p. 58, grifos nossos). 

 

Essas “tecnologias sociais” ou “tecnologias para o desenvolvimento social” 

apresentariam, segundo o próprio documento, uma concepção bastante ampla, sendo definidas 

como um conjunto de “[...] produtos, técnicas ou metodologias transformadoras, 

desenvolvidos na interação com a população e apropriados por ela, que representam efetivas 

soluções de transformação social” (BRASIL, 2007e, p. 373). Logo, apesar do nome, essa 

definição permitia contemplar também inovações sociais não tecnológicas. O objetivo de um 

dos programas do Pacti – programa 21.3 - visava justamente apoiar a pesquisa e extensão 

tecnológica que gerassem inovações sociais. 

 Destarte, toda a sociedade e seus diferentes agrupamentos eram conclamados, em 

articulação com a universidade e outras instituições sociais, a participarem da elaboração de 

projetos de inovação que trouxessem soluções para problemas da sociedade como um todo ou 

de seus grupos específicos de interesse. O último programa apresentado no Pacti 2007-2010, 

por exemplo, objetivava incorporar os diferentes movimentos sociais nas discussões sobre 

inovação para a inclusão social. Entre as vertentes principais desse programa, destacava-se a 

ideia de incorporar a temática da ‘C&T para o desenvolvimento social’ às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da universidade e também das comunidades de C&T (BRASIL, 

2007e, p. 389-390). 
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Analisado de forma mais atenta e crítica, essa incorporação dos diferentes movimentos 

sociais, inclusive os estudantes universitários, na discussão sobre a importância da CT&I para 

os problemas sociais, nada mais é, em nosso entendimento, que uma reelaboração daquele que 

vem sendo o principal objetivo dessas políticas desde meados da década de 1990: internalizar 

na sociedade uma valorização cientificista, buscando assim o consenso sobre os investimentos 

e as promessas de salvação da sociedade pelo trinômio CT&I. Mas, nada mais contraditório 

que essa defesa de maior participação dos movimentos sociais e, consequentemente, de seus 

conhecimentos, em um documento que, como todos que o antecederam, priorizava a formação 

de engenheiros e a popularização de apenas um conhecimento válido, o científico. A maioria 

dos programas da prioridade estratégica IV – CT&I para o Desenvolvimento Social – visava à 

popularização da CT&I através de melhorias no ensino de Ciências, seja na educação formal 

ou informal. Daí, portanto, o estímulo à criação e desenvolvimento de Museus e Centros de 

Ciência, bem como programas para produção de materiais para o ensino de matemática e 

ciências (BRASIL, 2007e). 

Além disso, o ressurgimento dessa discussão sobre as inovações sociais produzidas 

pela e para a sociedade, esconde uma tentativa de desonerar o Estado de suas obrigações, 

além de desviar o foco da ‘causa’ dos problemas para as ‘consequências’, como discute 

Mészáros (2004). Para um Estado neoliberal não há interesse em resolver completamente os 

problemas sociais, mas apenas conciliar as tensões e os conflitos entre os interesses de 

classes. Pois, resolver os problemas em sua verdadeira raiz implicaria em uma ruptura com o 

que Mészáros (2003, p. 102) considera como a “reprodução sociometabólica do capital”. 

Logo, o que um Estado burguês neoliberal, objetiva com essas propostas, é apenas mitigar as 

consequências sociais do sistema capitalista e, de preferência, que isso seja feito pela própria 

sociedade, através de suas ações e projetos inovadores. Eis o suprassumo de um Estado 

neoliberal mínimo: ‘criem, inovem e me deixem em paz, enquanto cuido dos interesses 

privados da burguesia dominante e administro os conflitos’. 

Apesar de a 3ª CNCTI ter considerado a participação das ciências humanas e sociais 

na produção de conhecimento, necessária para a inovação, vimos que, contraditoriamente, no 

texto tanto desta conferência quanto do Pacti 2007-2010, a prioridade maior foi dada para a 

formação de engenheiros e outras áreas estratégicas para a Política Industrial e de Comércio 

Exterior (Picte). Isso não mudaria nas discussões feitas durante a ‘4ª Conferência Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação’ (4ª CNCTI), que foi fortemente influenciada pelo Pacti 

citado anteriormente. Essa última conferência ocorreu de 26 a 28 de Maio de 2010, nos 

mesmos moldes das que a precederam, ou seja, com rodadas regionais de consulta a entidades 
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representativas da sociedade civil e da academia, com produção de documentos parciais de 

cada segmento e, ao final, a elaboração de um documento-síntese com propostas.  

A análise do documento final dessa 4ª CNCTI (BRASIL, 2010d), permite-nos 

perceber a continuidade da perspectiva sistêmica da inovação, além da lógica de construir-se 

uma ‘cultura da inovação’. E, mantendo ainda o argumento da inclusão social, a ênfase nessa 

4ª conferência passou a ser uma questão que também já estava presente nas políticas de FHC 

para a área: o desenvolvimento sustentável. Mas, esta discussão aparecia, agora, sob uma 

nova argumentação: assim como ocorrera com o tópico da inclusão social durante a 3ª 

CNCTI, o desenvolvimento sustentável também passou a ser considerado como dependente 

de inovação, reafirmando a argumentação em prol dos investimentos em CT&I e das próprias 

políticas do governo. 

Alegando que a economia brasileira havia entrado em uma nova fase, o documento da 

4ª CNCTI destacava a importância da ciência, tecnologia e inovação como componentes 

efetivos para garantir a sustentabilidade deste ‘novo’ ciclo de desenvolvimento e apontava 

outros desafios para a CT&I brasileira como, por exemplo, intensificar a divulgação de CT&I 

para a sociedade, melhorar o ensino de ciências nas escolas com o intuito de atrair jovens para 

as carreiras científicas e melhorar a distribuição geográfica da produção científica (BRASIL, 

2010d). 

Essa sustentabilidade era entendida no corpo do texto como “[...] um processo de 

transformação e de mudança, em contínuo aperfeiçoamento, envolvendo múltiplas dimensões 

– econômica, social, ambiental e política” (BRASIL, 2010d, p. 27) e que, justamente por ser 

um processo dinâmico e multifacetado, teria na inovação um de seus principais determinantes. 

Desse modo, de forma similar ao que ocorrera com o debate sobre a inclusão social durante a 

3ª CNCTI em 2005, a inovação tornou-se, no documento-final da 4ª conferência, quase que 

uma exigência para que o desenvolvimento sustentável ocorresse. 

E, foi sob essa ênfase em um ‘desenvolvimento sustentável dependente de CT&I’ que 

se deu continuidade, na 4ª CNCTI, aos dois aspectos iniciados como novidade na conferência 

anterior e que apontamos anteriormente: as inovações sociais e o papel das ciências humanas 

na produção de inovação. Em relação ao primeiro aspecto, o texto da 4ª CNCTI considerava 

que as inovações sociais foram incluídas tardiamente nas políticas públicas e que contavam 

com poucos recursos e ações específicas, acarretando em obstáculos para o país. E, definia 

ainda estas como: “[...] soluções novas para problemas sociais que são mais efetivas, 

sustentáveis e justas, e cujos resultados beneficiam mais a sociedade como um todo do que 

indivíduos particulares [...]”, sendo então geradas e aplicadas em resposta às demandas 
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oriundas da sociedade, em diversos setores tais como: segurança alimentar e nutricional, 

energia, habitação, saúde, saneamento, meio ambiente, geração de emprego entre outros 

(BRASIL, 2010d, p. 30). 

Além disso, também podemos perceber que, em se tratando das inovações sociais, o 

documento final da 4ª CNCTI incorporava a nova concepção de inovação presente na 3ª 

edição do Manual de Oslo (OCDE, 2005) que, mais ampla, incorporava também as inovações 

não tecnológicas como as de organização gerencial e marketing: 

  

Ações políticas relevantes são apoiar o desenvolvimento da pesquisa, a produção e o 

uso de tecnologias sociais inovadoras, inclusivas e participativas, além de introduzir 

a inovação social no setor público, em particular em modelos de gestão e 

organização, e possibilitar a apropriação da C&T pelas comunidades locais. 
(BRASIL, 2010d, p. 90, 2º parágrafo). 

 

Logo, nesse contexto de pouco estímulo e recursos, nada mais interessante e louvável 

para o governo que convencer os cidadãos e os diferentes movimentos sociais a se 

interessarem em resolver os problemas da sociedade com suas próprias ‘inovações sociais’, 

desonerando o Estado. Algo que, segundo o documento final da 4ª CNCTI, deveria ser 

estimulado: 

 

[...] Mobilizar a criatividade e a inteligência coletiva dos brasileiros para resolver 
problemas sociais é um desafio permanente; fornecer-lhes condições e recursos 

adequados para isto é uma das funções do poder público. Aos movimentos sociais 

devem ser garantidos espaço e estímulos para participarem da elaboração de 

políticas públicas e de seu acompanhamento. (BRASIL, 2010d, p. 90-91). 

 

E, o interessante é que o documento buscava apresentar uma possível conciliação entre 

esse tipo de ‘inovação para o social’ com o que chamava de “inovação no âmbito das 

empresas”, propondo então que o papel da inovação gerada pelas universidades e outras 

instituições de pesquisa precisaria atender a um duplo objetivo: fortalecer a competitividade 

das empresas em nível internacional e, ao mesmo tempo, procurar atender as demandas 

sociais (BRASIL, 2010d, p 30). Dessa forma, o documento final da 4ª CNCTI criticava a 

pesquisa feita nas universidades brasileiras, recomendando, sob a ótica de novos cenários, a 

prática da multidisciplinaridade e uma ênfase maior na formação de recursos para CT&I 

(idem, p. 65). E, juntamente com essas orientações, o texto propunha também, como já era de 

se esperar, uma maior articulação entre as universidades e as empresas, através de novos 

arranjos institucionais e adequação de currículos da pós-graduação para atender as demandas 

da nação.  
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Porém, essa argumentação ignora, intencionalmente ou não, as contradições do real. 

Pois, se considerarmos as teorizações econômicas e administrativas de cunho capitalista-

neoliberal, concluiremos que as empresas não se interessariam em financiar/participar desse 

tipo de ‘inovação social’, justamente porque estas não se traduzem em lucro para os 

empresários, mas apenas para a comunidade local. A não ser, claro, se estes puderem utilizar 

esses benefícios como uma forma de inovação de marketing
100

 da empresa, para fins de 

abatimento nos impostos ou obtenção de isenções fiscais. Além disso, é importante 

destacarmos também como contradição o fato de que a inovação buscada pelas empresas, no 

contexto capitalista, visa principalmente, conforme economistas como Nelson e Winter 

(2005), Freeman e Soete (2008) e gestores de inovação como Tigre (2006) e Sbraggia (2006), 

gerar lucro. O que implica, portanto, gerar mais consumo na sociedade. E isso, em nossa 

compreensão, não combina em nada com um desenvolvimento sustentável. 

Assim, pesquisadores que tenham projetos os quais sejam realmente de inovação 

social, ou seja, para tentar solucionar algum problema da comunidade, raramente conseguirão 

um aporte financeiro de empresas. Restará, portanto, apenas o financiamento do próprio 

Estado que, além de escasso, é altamente disputado dentro de um contexto de avaliação que, 

apesar das propostas, valoriza, em nosso entendimento, a inovação que se incorpore à cadeia 

produtiva, ou seja, gere dividendos, como afirmado na Lei de Inovação discutida acima.  

Até esse ponto, podemos perceber que não havia muita novidade nas propostas 

presentes no documento final da 4ª CNCTI, quando comparado com o Pacti 2007-2010, com 

a 3ª CNCTI e até mesmo com documentos do período FHC. A maior parte das discussões já 

tinha sido feita e apresentada ao longo do Pacti 2007-2010 que, como dissemos acima, 

influenciou fortemente as discussões da 4ª CNCTI. Mas, vale destacar que em relação ao 

papel da universidade brasileira, como partícipe do sistema nacional de inovação, o texto final 

dessa última conferência abordou de forma mais demorada o que consideramos ser uma 

consequência da discussão sobre as inovações sociais: o papel desempenhado pelas ciências 

humanas e sociais nesse sistema de inovação. 

Como apontamos acima, ao ressuscitar o argumento das inovações sociais, a política 

de CT&I do segundo governo Lula viu-se na obrigação de contemplar, pelo menos 

aparentemente, a participação das outras áreas do conhecimento. Seria uma enorme 

contradição falar em inovações sociais, sem que as ciências das quais, se espera serem 

capazes de pensar a sociedade, participassem dessa discussão. Esse movimento começou a ser 

                                                             
100 O que, ironicamente, também é considerado como uma ‘inovação não tecnológica’ pela 3ª versão do Manual de Oslo 

(OCDE, 2005). 



177 

 

esboçado na 3ª CNCTI em 2005, mas foi no corpo do texto da 4ª CNCTI em 2010, que as 

proposições ficaram mais claras, como podemos ver pelo trecho abaixo: 

 

As universidades e instituições de pesquisa precisam ser estimuladas a incorporar a 

dimensão social nas suas agendas de pesquisa, a promover a formação cidadã; e 

deve ser buscada uma maior integração das ciências sociais e humanas às 

políticas de C,T&I. A extensão universitária é uma atividade essencial para que a 

universidade forme não apenas profissionais qualificados e inovadores, mas também 

cidadãos comprometidos com a sociedade em que vivem. (BRASIL, 2010d, p. 91, 1º 

parágrafo, grifos nossos). 

 

Em nosso entendimento, o trecho acima pode levar a um entendimento dúbio em 

relação à incorporação das ciências humanas e sociais às políticas de CT&I. Pois, ao mesmo 

tempo em que se afirma que as universidades devem incorporar a dimensão social em suas 

pesquisas, ao se referir especificamente à participação das ciências humanas na discussão e/ou 

geração de inovações sociais, parece limitar essa participação à extensão universitária. Com 

isso, parece reafirmar uma separação hierarquizada das áreas. No caso das ciências humanas e 

sociais, sua participação não parece ser considerada como ‘pesquisa’ de fato, mas antes como 

ações de extensão universitária, ou seja, uma atividade que, histórica e erroneamente, é 

considerada de menor valor acadêmico, enquanto para as áreas exatas/ biológicas e suas 

engenharias caberiam, além do status de ‘pesquisa’, também os proventos financeiros 

decorridos dessa maior valorização. Além disso, apesar de o documento da 4ª CNCTI afirmar 

uma maior participação das ciências humanas, os documentos analisados até o momento, tais 

como o Pacti 2007-2010 e o documento final da 3ª CNCTI, demonstram claramente que a 

prioridade eram as ciências exatas/biológicas, bem como a formação de engenheiros e 

tecnólogos dessas áreas
101

. 

Mas, além de refletir a errônea percepção do senso comum, de que fazer pesquisa em 

ciências humanas e sociais é algo mais barato, bastando contar apenas com a ‘boa vontade’ de 

cientistas da área e dos cidadãos engajados e preocupados com os problemas sociais – o que 

justificaria também uma menor necessidade de financiamento por parte do Estado – há, em 

nosso entendimento, outro aspecto por trás dessa ‘valorização’ mistificadora das ciências 

humanas. E isso, é mais facilmente entendido se atentarmos para a crítica que o documento 

final da 4ª CNCTI fazia ao texto da Lei da Inovação, dizendo que esta última centrou seu foco 

apenas nas IES públicas, sem reconhecer o papel das instituições de ensino e pesquisa 

                                                             
101 Um exemplo recente dessa diferença de tratamento dada pelo Estado às ciências exatas/biológicas e suas engenharias e às 
ciências humanas/sociais, é o programa ‘Ciência sem fronteiras’ que considera apenas as primeiras como áreas prioritárias e 
não contempla as últimas. Ver: <http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa>, Acesso em 5 de Jul. de 2013, 

10: 52 h. 
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privadas. Logo, o texto da 4ª CNCTI recomendava justamente revisar essa lei, com o intuito 

de incluir as IES comunitárias e privadas como Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) 

(BRASIL, 2010d, p. 39). 

Como sabemos, a expansão da educação superior brasileira vem ocorrendo desde 

meados da década de 1990, principalmente pelos estímulos dos diferentes governos à 

exploração, pela iniciativa privada, da educação superior como uma mercadoria. Se 

considerarmos que a maioria dessas instituições caracteriza-se por oferecer cursos nas áreas 

de humanas e ciências sociais que, concretamente, seriam mais fáceis de estruturar, devido a 

não necessidade de laboratórios e instrumentações mais caras, não seria enganoso, em nossa 

compreensão, pensar que essa estratégia de valorizar também a inovação social e o papel das 

humanidades, tenha sido uma maneira de também ampliar a participação dessas IES privadas 

na exploração do mercado do ensino superior e na captação de recursos do governo. 

Retomando a questão da articulação universidade/empresas no âmbito de um sistema 

nacional de inovação, importante destacarmos o que apontavam também as políticas 

elaboradas mais ao final do segundo governo de Lula, como o ‘Plano Nacional de Educação 

(PNE 2011-2020)’ e o ‘Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020)’. No caso do 

primeiro, sua proposição foi aprovada como Projeto de Lei nº 8.035/2010 e sua construção, 

com certa participação da sociedade civil, ainda continua em debate no Senado. Mas, apenas 

para ilustrar, uma das estratégias desse PNE, a 12.11, é a de fomentar estudos que analisem a 

necessidade de se articular o currículo dos cursos superiores ao mundo do trabalho, além de 

mapear e fomentar a oferta de pessoal de acordo com as necessidades tecnológicas e de 

inovação do país (estratégia 12.14), enquanto fala-se em “inovações acadêmicas” capazes de 

valorizar a aquisição de competências de nível superior (estratégia 12.3) (BRASIL, 2010a). 

  Analisando os documentos-finais desses principais momentos da política de CT&I 

dos dois mandatos do presidente Lula - a 3ª CNCTI , o Pacti 2007-2010 e a 4ª CNCTI - 

podemos perceber que entre o governo Lula e de FHC há muitos pontos comuns, no que diz 

respeito à importância da CT&I para o país, bem como o papel que a educação, de forma 

geral, e a universidade, especificamente, devem desempenhar. Em ambos os governos a 

inovação foi entendida dentro de uma perspectiva sistêmica – influenciada pela OCDE - onde 

a universidade e demais setores da sociedade deveriam contribuir para a produção de 

inovações e, consequentemente com o sistema produtivo. Também manteve-se a defesa de 

que deveria haver uma maior articulação universidades/empresas e a argumentação de que 

com investimentos em CT&I, haveria maior desenvolvimento econômico e social para o país. 
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Além disso, a ênfase em construir uma cultura da inovação, com a ajuda da mídia e da 

educação – científica, de preferência – é outro ponto em comum.  

E, a julgar pelos documentos mais atuais para a C&T brasileira, do governo da 

presidente Dilma Rousseff, seguem as semelhanças. Já em Agosto de 2011, a presidenta 

eleita, juntamente com o ministro da pasta, Aloizio Mercadante, oficializou a mudança 

definitiva do nome do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), que passou então a ser 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). E, no documento intitulado ‘Estratégia 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012-2015’, em que se faz também um balanço 

sobre as atividades desenvolvidas no ano de 2011, Aloizio Mercadante argumentava, assim 

como o fizera FHC em 1994, que o país precisaria se preparar para a “sociedade do 

conhecimento” que seria, segundo ele, a sociedade do futuro (BRASIL, 2012b).  

Esse documento utilizava também o mesmo argumento sobre a importância da 

inovação para resolver problemas sociais e possibilitar um desenvolvimento sustentável, que 

vem sendo utilizado desde o período FHC e mais enfaticamente a partir do governo Lula: 

 
A importância conferida à política de C,T&I no processo de desenvolvimento 

sustentável do País implica reconhecer que os impactos da ciência e da tecnologia 

são transversais à atividade econômica, à conservação dos recursos naturais e 

ao propósito final de elevar os padrões de vida da população brasileira a partir 

da crescente incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo e da 

apropriação dos benefícios gerados. (BRASIL, 2012b, p. 33, grifos nossos) 
 

Ao comparar as tendências internacionais e nacionais nas políticas de CT&I, o 

documento destacava, assim como os últimos documentos do governo Lula, a ênfase no 

desenvolvimento de tecnologias e inovações tecnológicas e sociais. E ressaltava também, 

como uma das tendências nacionais, a necessidade de reforma das universidades para que 

ocorresse uma maior articulação com o setor empresarial, ampliando as PPP’s e promovendo 

o que chamava de “empreendedorismo acadêmico” (BRASIL, 2012b, p. 31). 

Observa-se nesse documento do governo de Dilma Rousseff, praticamente os mesmos 

pontos e argumentos presentes nas políticas para CT&I dos governos anteriores, a saber: visão 

sistêmica da inovação, articulação universidade/empresas, ênfase na formação de 

engenheiros, a necessidade de popularizar a CT&I e criar uma cultura da inovação. 

Percebe-se, pela análise dos documentos, que a demanda por inovação, no caso da 

educação superior brasileira, esteve embutida, de certa forma, no argumento da articulação 

universidade/empresas. Com diferentes argumentações, desde o período da ditadura civil-

militar a cobrança por uma atuação criativa e inovadora da universidade vem sendo pautada 

também pelo argumento economicista-desenvolvimentista, de atrelamento desta ao sistema 
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produtivo, através de uma maior aproximação com as empresas e indústrias, como forma de 

colaborar com o crescimento econômico do país e com o próprio capitalismo. Mas, apesar do 

modelo atual de universidade e de pós-graduação brasileira ter sua forma básica originária na 

reforma universitária realizada em 1968 pelo militares e tecnocratas, a perspectiva sobre esse 

atrelamento universidade/empresas dos anos 1990-2000 guarda algumas diferenças em 

relação ao primeiro período analisado.  

No período da ditadura civil-militar, a articulação da universidade brasileira ao sistema 

produtivo era concebida dentro de um projeto que, rompendo com o modelo oligárquico rural 

e agroexportador vigente até então, visava à modernização do país, a partir de um projeto 

nacional-desenvolvimentista, cuja outra faceta ideológica era a segurança nacional. Daí a 

argumentação de inovação científico-tecnológica e atrelamento da universidade não apenas às 

empresas, mas sim no trinômio Estado/universidade/empresas. Dentro desse contexto, o 

Estado era o principal financiador das pesquisas. 

No caso do período de 1990-2000, a discussão sobre a participação da universidade no 

sistema produtivo insere-se historicamente no contexto da reestruturação produtiva do capital, 

nos anos 1980, em que o fordismo deu lugar à acumulação flexível, acompanhado de uma 

consequente revisão neoliberal sobre o papel do Estado. Essa mudança, de forma geral, foi 

analisada por Harvey (2009) em ‘A condição pós-moderna’. Para esse autor, o atrelamento 

das universidades às empresas faz parte de um movimento de controle e exploração da 

produção do próprio conhecimento como mercadoria que, juntamente com o movimento de 

financeirização e desregulamentação – também discutido por Chesnais (1996) e Arrighi 

(1996), colaboraram e colaboram para que o capitalismo se organize cada vez mais. 

Dessa forma, ao contrário do que muitos afirmam, o capitalismo está organizando-se 

cada vez mais (HARVEY, 2009) e exigindo reformas de adequação a todos os setores da 

sociedade, inclusive à Universidade. Dourado e Oliveira (1999), por exemplo, nos alertam 

para o fato de que as mudanças na universidade pública brasileira fazem parte de uma 

conjuntura mais ampla em que o ajuste do capitalismo criou um contexto de novas exigências 

e demandas ao sistema educacional e, em especial, à educação superior, em um cenário 

matizado principalmente pela revolução técnico-científica, pela globalização e pelo projeto 

neoliberal. 

No Brasil, como já discutimos, esse movimento reformista concretizou-se 

principalmente a partir da década de 1990, com as reformas feitas pelo governo neoliberal de 

FHC, cujas mudanças passaram a instituir um novo perfil de educação superior. Segundo 

Catani e Oliveira (2000) as mudanças conjunturais foram contínuas e aceleradas, motivadas 
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basicamente pela reestruturação produtiva do capitalismo que se assenta na globalização do 

capital produtivo e financeiro e na revolução técnico-científico-internacional. Tal conjunto de 

mudanças nesse nível de ensino bem como as consequências desse processo, vem sendo 

estudado por diferentes pesquisadores, a partir de análises de documentos governamentais, de 

estudos de casos e das próprias observações pessoais feitas, enquanto professores imersos em 

suas condições de trabalho
102

.  

Analisando diferentes aspectos, tais como financiamento, relação público/privado, 

autonomia, identidade, tais estudos apontam, em seu conjunto, para uma reconfiguração do 

ensino superior a partir de 1990, com uma maior diversificação da oferta, bem como expansão 

privatista, perda de autonomia, diversificação e/ou perda de identidade, financiamento 

reduzido e atrelamento universidade/setor produtivo, dentre outras características. Analisando 

a proposta de Plano Nacional de Educação em 1998, por exemplo, Dourado e Oliveira (1999) 

já apontavam alguns indicativos das políticas para a educação superior: diversificação do 

sistema através de políticas de expansão, não ampliação de recursos oriundos do governo 

federal, adoção de amplo sistema de avaliação das instituições de ensino superior e revisão da 

política de incentivo à pesquisa nas universidades. Nas palavras de Catani e Oliveira (2000) 

essa reformulação da identidade básica da universidade brasileira, buscou atender às 

exigências dos organismos internacionais, especialmente o Banco Mundial. Uma 

metamorfose que, segundo eles, passa pela diversificação e diferenciação das identidades e 

dos projetos institucionais, sem resultar realmente em autonomia.  

Para Chauí (2003), a Universidade deixou de ser pensada como “instituição social” 

para ser vista como “organização social”, com todas as consequências que hoje presenciamos 

na qualidade do ensino, da pesquisa e da interação universidade/sociedade. Nas palavras da 

autora, a universidade “[...] definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios 

ao conhecimento e à formação intelectual, está pulverizada em microorganizações que 

ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho intelectual 

[...]” (p. 7).  

Para Sguissardi (2004, 2006), a situação da universidade brasileira nos últimos trinta 

anos se caracteriza por uma superposição contraditória de modelos, ao mesmo tempo em que 

                                                             
102 Entre outras obras que nos ajudam a compreender esse movimento, principalmente no que se refere ao período de governo 
de FHC, podemos citar: Leher (2001), Silva Jr. e Sguissardi (2001), Paula (2001), Dourado (2002), Silva Jr. (2002), Chauí 
(2003), Dourado, Catani e Oliveira (2003), Sguissardi (2004) e Silva Jr. (2004). Já para uma análise da universidade sob o 
governo Lula, interessante consultar as obras de Silva Jr. (2005), Sguissardi (2006) e Oliveira (2011). Os artigos publicados  
de 2000 a 2007 por Valdemar Sguissardi e reunidos em uma coletânea de 2009 (SGUISSARDI, 2009b) também são 
importantes para compreendermos a evolução do ensino superior e da universidade brasileira ao longo do governo FHC e dos 
primeiros anos do governo Lula. 
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se transita para um modelo de educação superior neoprofissional, heterônoma e competitiva, 

de natureza “pública” e privada. Esses modelos contraditórios, segundo ele, seriam o 

‘neonapoleônico’ e o ‘neo-humboldtiano’, dependendo da presença maior ou menor de alguns 

critérios e indicadores, tais como: associação entre ensino, pesquisa e extensão, integração de 

conjunto de unidades, regime de trabalho e qualificação docente, estrutura de produção 

científica, pós-graduação stricto sensu consolidada, dentre outros (SGUISSARDI, 2006). 

Contribuindo com essa discussão de diferentes autores sobre a educação superior 

brasileira, podemos afirmar, pela análise que fizemos acima, que outra faceta dessas novas 

exigências à universidade brasileira vem sendo uma maior ênfase cientificista de produção de 

inovação para atender às demandas da reestruturação produtiva do capital e aos anseios de 

uma economia política neoliberal. Tal ênfase, juntamente com as mudanças nas condições de 

trabalho, vem acarretando, cada vez mais, na intensificação do trabalho docente no âmbito das 

universidades brasileiras, que ultimamente tem se tornado objeto de investigação de alguns 

pesquisadores
103

. 

Além dessa intensificação do trabalho docente, podemos destacar também uma volta 

das chamadas hard sciences ao topo das preferências e da tomada de decisões no âmbito de 

instituições como a Capes e CNPq, como apontado por Lessard (2006). Esse autor chama a 

atenção para a atuação do Estado como financiador mínimo e regulador máximo, cujas 

políticas na maioria dos países, estão focadas na exigência de uma mão de obra docente de 

melhor qualidade. Para isso, a máquina estatal passa, na atualidade, por uma reengenharia 

com o intuito de inserir cada vez mais formas de controle e prestação de contas, visando uma 

eficácia maior, supostamente exigida pelo mundo tecnicizado do trabalho. 

Outras consequências poderiam decorrer, tanto no nível da graduação como na pós-

graduação brasileira, para professores e alunos da educação superior: distanciamento do 

professorado das aulas da graduação, formação aligeirada em cursos de graduação e pós-

graduação de curta duração (mestrado profissionalizante), competição acirrada por 

financiamento cada vez menor, fragmentação dos saberes, ‘requentamento’ de ideias sem 

avanço concreto do conhecimento (produtivismo quantitativo), além de, em casos extremos, 

plágios e parasitismo acadêmico na relação professor/alunos e alunos/alunos.  

Assim, como podemos perceber, a questão da inovação na universidade, tomada pelo 

que propõem as políticas de governo é, dialeticamente, uma consequência e também uma das 

causas de todas essas mudanças as quais vêm ocorrendo com a educação superior e, 
                                                             
103 Ver, por exemplo, Mancebo e Franco (2003), Sguissardi e Silva Jr. (2009), Luciene Medeiros (2010), Dal Rosso (2011) e 
Mancebo (2011).  
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principalmente, com a universidade brasileira. Tais mudanças, como nos aponta a literatura 

citada, vão ao encontro das exigências da reestruturação produtiva do capital, via orientações 

de organismos internacionais, como o Banco Mundial, OCDE e UNESCO. 

Nesse cenário, é interessante atentarmos para o papel desempenhado pela OCDE, que 

pesquisa e produz informações sobre inovação, no contexto europeu, desde a década de 1960. 

E, como vimos em nossa análise sobre as políticas brasileiras de CT&I, suas orientações sobre 

a produção sistêmica de inovação e a atuação das universidades nesse sistema, há décadas 

vêm sendo transplantadas para outros países, como o Brasil, por meio, principalmente, do 

Manual de Oslo. Não por acaso, esse organismo vem sendo considerado por especialistas, 

como um agente de europeização. Grek (2009), analisando o Pisa e também o Programme for 

International Assessment of Adult Competencies (Piacc), ambos da OCDE, destacou que a 

atuação desse organismo em um processo de europeização da educação, vem se dando 

principalmente de duas formas: a) uso da ciência (principalmente dados estatísticos sobre 

esta) como atividade política e b) atuando politicamente como uma espécie de “produtor de 

aprendizagem”. Logo, segundo essa autora, o desenvolvimento de novas políticas de C&T 

combinado com o novo significado da educação como “aprendizagem ao longo da vida”, 

aumentaram a capacidade da OCDE e da Comissão Européia de, não apenas medir e 

monitorar, mas principalmente construir para as nações, problematizações políticas 

específicas, bem como promover atitudes particulares e disposições de aprendizagem (GREK, 

2009). 

 

 

4. Ciências humanas e sociais e o debate sobre a inovação na Universidade: outras 

concepções em disputa 

 

 A partir de tudo o que foi exposto até o momento, torna-se de grande relevância que a 

comunidade universitária debata de forma mais aprofundada e acautelada, se realmente a 

universidade e seus professores devem inovar e com que propósitos. E nesse ponto, não 

podemos fechar os olhos para o fato de que essa discussão geralmente coloca em lados 

opostos, as humanidades e as ciências exatas/biológicas e suas respectivas engenharias. Pois, 

como nos lembra Ribeiro (2003), a fundamentação epistemológica dessas duas áreas é 

diferente, principalmente no que se refere à separação sujeito e objeto e o entendimento de 

que o mundo é algo a ser dominado pela intervenção humana, como propõe o projeto 
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científico das ciências exatas e biológicas. Como ainda se refere esse autor, são condições e 

propostas de inteligibilidade totalmente diferentes. 

No caso das ciências exatas e biológicas, na maioria das vezes a discussão sobre o 

envolvimento da universidade com o mercado e o sistema produtivo se alinha de certa forma à 

perspectiva economicista-desenvolvimentista das políticas públicas, como forma de também 

garantir financiamento a projetos e pesquisas. Não ao acaso, a principal moeda de troca do 

Estado, para induzir essa relação, são os programas de fomento, sempre tão disputados porque 

parcos. Assim, a defesa acadêmica desse atrelamento vem se pautando nos últimos anos por 

um paradigma em que a relação universidade/sistema produtivo/Estado é considerada, como a 

hélice tripla que vai constituir a 3ª Revolução científica
104

.  

 Contudo, vale ressaltar que, como pudemos constatar pelas contribuições da Academia 

Brasileira de Ciências à 2ª CNCTI, há entre os próprios pesquisadores e professores das 

ciências exatas e biológicas, o receio quanto a esse atrelamento sob o risco de tornar a 

universidade refém dos ditames do mercado, afetando a liberdade e autonomia da pesquisa aí 

realizada. Lembrando os modelos ideais de universidade discutidos por Wolff (1993), seria o 

risco de transformar a universidade em uma prestadora de serviços. 

 Sob nosso ponto de vista, a universidade não pode se isolar da sociedade, mas esta não 

se reduz apenas ao mercado. Como afirma Ribeiro (2003), a sociedade não é só o negativo do 

Estado e, portanto, não é mercado, pois “[...] o tecido social – em especial ali onde ele se 

esgarça, em sinal de vida – inclui movimentos sociais, descontentamentos, ira, entusiasmo, 

animação. [...]” (p. 85). Assim, a inovação realizada na universidade também pode e deve ser 

realizada dentro desse movimento, em prol da sociedade. E, como vimos anteriormente, esse 

argumento passou a ganhar mais força, nas políticas de CT&I, principalmente a partir do 

governo Lula, com uma retórica mais enfática sobre a atuação da universidade na produção de 

inovações sociais, conclamando a participação de todas as áreas. 

Mas, também nesse ponto há outro risco, pois, uma das principais orientações 

neoliberais é justamente a de que a sociedade e as instituições passem a assumir as 

responsabilidades pela resolução dos problemas sociais, desonerando assim o Estado que, no 

caso brasileiro, continua a cobrar muitos impostos. Recursos estes que, como discute Davies 

(2008), são dilapidados pela corrupção e pelo uso indevido. Logo, é grande o risco de que, 

nesse caso, a universidade assuma, sem condições para tal, as obrigações do Estado. 

                                                             
104 Sobre essa temática sugerimos a leitura do artigo de Dagnino (2003) e o livro organizado por Viale e Etzkowitz (2010), 
The capitalization of knowledge (A capitalização do conhecimento). Para uma análise histórica do apoio da sociedade e do 

Estado à ciência e tecnologia, ver Baiardi (1996). 
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A partir dos documentos analisados, entendemos que o problema principal sobre se a 

universidade deve ou não inovar, é que as políticas parecem não deixar opções. A tendência 

parece ser a de impor, via fomento e avaliação dos cursos de graduação e pós-graduação, a 

obrigatoriedade de inovar, principalmente com e para o sistema produtivo. E dessa forma, se 

enreda cada vez mais também a universidade, seus professores e estudantes, nessa ‘cultura da 

inovação’ com fins economicista-desenvolvimentistas. A questão que se põe, portanto, é a de 

como sobreviver no meio acadêmico sob essa pressão e, ainda por cima, pensar criticamente 

sobre essa amarra que se materializa na forma de diretrizes a serem seguidas para se obter os 

financiamentos.  

Em nosso entendimento, é justamente nesse ponto que está a grande contribuição das 

ciências humanas. Uma formação sólida também em filosofia, história, sociologia e políticas, 

precisa fazer parte da formação dos estudantes de graduação, de forma a contribuir para que 

possam pensar e debater criticamente sobre estas e outras questões que envolvem o papel da 

universidade e sua relação com a sociedade. Neste sentido, vale ressaltar que desde 

principalmente fins dos anos 1990 e início dos anos 2000, iniciou-se um movimento de 

interesse na temática da inovação por outras áreas que não apenas as hard sciences e essas 

discussões cresceram bastante nos últimos, com a formação de redes de pesquisa, grande 

número de publicações (livros, artigos) e realização de eventos científicos
105

. 

Não sabemos até que ponto esse interesse pode ser consequência das próprias políticas 

de fomento dos governos às pesquisas nas universidades ou se esse movimento possui outras 

origens. Talvez seja consequência de ambos. O importante é que a discussão da inovação 

pelas ciências humanas e sociais consequentemente tem contribuído, de certa maneira, para se 

repensar essa temática e não deixa-la atrelada apenas ao que propõem as políticas de governo 

e os intelectuais alinhados com esses governos. Nesse sentido, vale destacarmos algumas 

contribuições teóricas de pesquisadores que estão à frente destas discussões, bem como as 

críticas em relação aos pressupostos teóricos que apresentam e a perspectiva que defendem. 

É o caso, por exemplo, das contribuições de Cunha et al (2001), Cunha (2002a, 

2002b), Braga, Genro e Leite (2002) e Veiga, Resende e Fonseca (2006), a partir do campo da 

pedagogia, cujas discussões atentam principalmente para a questão da pedagogia universitária 

e para a formação de professores, tanto universitários quanto para a educação básica. 

Amparadas principalmente nas discussões epistemológicas do sociólogo português 

Boaventura de Sousa Santos, essas autoras defendem a necessidade de se inovar na 
                                                             
105 Neste ano, por exemplo, de 18 a 20 de Novembro de 2013, realizar-se-á em Sevilha, na Espanha, a VI Conferência 
Internacional de Educação, Pesquisa e Inovação. Informações podem ser obtidas em: <http://iated.org/iceri2013/>, Acesso 

em 21 de Jul. de 2013, 08: 11 h. 
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universidade e na formação de professores, como forma de ruptura com o que chamam de 

“paradigma moderno de ciência”. Para esse coletivo de autores, a universidade é entendida 

como uma instituição complexa, atravessada por contradições e tensões com as demandas da 

sociedade (CUNHA, 2002b) e que acompanhou os paradigmas da modernidade, acostumada a 

pensar sem pressa e se recusando a mudanças e que agora se vê às voltas com as incertezas 

dos novos tempos de globalização econômica (BRAGA, GENRO E LEITE, 2002). 

 Ao justificar a importância de investir-se em inovações, Cunha (2002a) cita os três 

motivos apontados por Angulo Rasco (2000), e aos quais já nos referimos acima: a) 

democracia na educação; b) defesa da educação pública e c) formação da sociedade-rede. A 

estas, a autora acrescenta uma quarta justificativa: o desafio de construir uma comunidade 

educativa que articule justiça e liberdade. Criticando o que denomina de “inovação defendida 

pelo sistema”, afirma que esta traz consigo características marcadamente tecnicistas e que 

seriam, portanto, inovações periféricas, as quais não alterariam a essência dos processos 

sociais e pedagógicos. Defendendo que é preciso considerar que o espaço da contradição é o 

mesmo da construção e da utopia, a autora ressalta que da mesma maneira, que conseguimos 

identificar as forças que aprisionaram um conceito de inovação tecnicista e alienante, é 

possível também que outros espaços e experiências produzam mudanças mais significativas, 

de resistência e inovações emancipatórias. Entre esses locais estariam, segundo a autora, a 

universidade e outros espaços educativos (CUNHA, 2002a). 

 Mas, para essa autora o trabalho acadêmico na universidade tem como principal marca 

a regulação e a norma típicas da concepção moderna de ciência e daí, portanto, a importância 

de buscar-se uma ruptura necessária, baseada em uma atitude epistemológica a qual proponha 

reconfigurar os conhecimentos para além dessas regularidades, propostas pela modernidade. 

Apoiada em Boaventura de Sousa Santos, a autora propõe que essa ruptura precisa partir de 

uma concepção de conhecimento, que em vez de negar o senso comum, procure recuperá-lo 

nessa reconfiguração, para que assim, a racionalidade “conjuntivo-instrumental” ceda lugar à 

racionalidade “estético-expressiva” e à moral prática (CUNHA, 2002a). As inovações na 

universidade deveriam, segundo a autora, apontar para essa possibilidade:  

 

Inovações que procuram explorar novas alternativas que, muitas vezes se constroem 

na contramão das forças dominantes podem ser importantes marcos para a 

construção de novas possibilidades. As pesquisas sobre essas experiências podem 

também contribuir para consolidar novas possibilidades [...]. Investigar experiências 

inovadoras localizadas, que tenham indícios de processos rupturantes, pode ser uma 

interessante alternativa para a melhoria do processo educativo. (CUNHA, 2002a, p. 

134). 
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 Segundo a autora, essa perspectiva que se está pretendendo construir diferiria da 

concepção tradicional, a qual toma a inovação como rearranjo de situações e procedimentos 

externos à situação que se pretende inovar. E enfatiza também que os esforços inovativos 

emancipatórios precisam ter muito claros seus pressupostos políticos e compromissos, sem 

abrir mão da análise crítica. Dessa forma, segundo a autora, não podem ser ingênuos ao 

interpretar a realidade: “[...] Precisam detectar as armadilhas do discurso do reducionismo 

científico bem como das atuais políticas neoliberais defensoras de produtividade e eficiência, 

sem discutir objetivos conceituais [...]” (CUNHA, 2002a, p. 132). 

 Procurando apontar alguns critérios para a análise de experiências inovadoras que 

contemplem essa perspectiva, a autora apresenta algumas condições e características: 

 

 ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender e/ou com os procedimentos 

acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da ciência moderna; 

 gestão participativa, por meio da qual os sujeitos do processo inovador sejam 

protagônicos da experiência, desde a concepção até a análise dos resultados; 

 reconfiguração de saberes, com a anulação ou diminuição das clássicas dualidades 

entre saber científico/saber popular, ciência/cultura, educação/trabalho etc. 

 reorganização da relação teoria/prática, rompendo com a clássica proposição de 

que a teoria precede à prática, dicotomizando a perspectiva globalizadora; 

 perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da 

experiência desenvolvida. (CUNHA, 2002a, p. 132, grifos da autora). 

 

 Tal perspectiva de “processos inovativos emancipatórios” discutido e defendido por 

Cunha, assemelha-se à da pesquisadora argentina Elisa Lucarelli, quando esta afirma que: 

  

En primero lugar, quiero reiterar la articulación que sostengo entre paradigmas 

de las Ciencias Sociales y perspectivas didácticas. En este caso referirme a la 

innovación implica reconocer la presencia, en el análisis didáctico, de los 

principios y fundamentos que distingue el paradigma de la teoría crítica, según el 

cual el conocimiento emancipatorio siempre busca revelar los mecanismos de 

poder y hegemonía presentes en los procesos. (LUCARELLI, 2009, p. 60). 

 

Quanto aos espaços da universidade onde essas experiências de inovação 

emancipatória podem ocorrer, Cunha (2002b) esclarece que a universidade é rica em espaços 

passíveis de inovação: experiências de gestão administrativa, avaliação institucional, pesquisa 

e extensão, propostas alternativas de ensino e até nas relações com a comunidade. E, 

referindo-se especificamente à inovação na aula universitária, a autora considera que esta é o 

espaço em que se concretizam e se corporificam as tensões e contradições que são próprias da 

universidade.  

Ao discorrerem sobre a inovação na formação de professores, Cunha et al (2001) 

ressaltam que as inovações as quais contribuem para melhorar o ensino e a aprendizagem na 
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universidade podem ocorrer em diferentes locais e níveis, podendo ser dentro de uma mesma 

disciplina ou ainda, entre disciplinas diferentes de um mesmo semestre, no currículo, na 

gestão e, no caso de cursos de licenciatura, também na relação do curso com a rede de ensino 

fundamental e médio. Essas autoras chamam ainda atenção para a importância de estudar-se a 

inovação no ensino universitário: 

 

[...], justifica-se entender onde, como e por que ocorrem as inovações no 

ambiente universitário. É preciso compreender e, democrática e 

participativamente, divulgar as relações e contradições que as tornam possíveis, 

para que as críticas ao caráter reprodutivo do ensino possam ser transformadas 
em procura contagiosa de sua melhoria e para que o impacto desse conhecimento 

possa contribuir para a revitalização do ensino e da aprendizagem. (CUNHA et 

al, 2001, p. 35). 

 

Nessas inovações desenvolvidas na universidade, é consenso na literatura que se pauta 

por essa perspectiva, de que a participação dos professores, como protagonistas, é 

fundamental. Veiga, Resende e Fonseca (2006), por exemplo, destacam a importância de certa 

intencionalidade dos docentes universitários nas atividades inovadoras, mas alertam que, para 

além de experimentações e iniciativas individuais de alguns professores, as inovações 

precisam ser estimuladas como a composição de um projeto coletivo. Souza (2008) também 

chama a atenção para a importância dos professores como protagonistas e enfatiza que cabe 

ao professor inovador: 

 

[...] assumir o planejamento das atividades de ensinagem considerando questões 

relativas a como melhor refletir; como adotar atitudes metacognitivas, pensar 

sobre seu próprio pensamento; a como fazer que o que se aprende tenha 

significado, esteja articulado à prática social que lhe deu origem, combinando a 

síntese com a análise, como trabalhar em cooperação de maneira a compartilhar 

recursos entre os membros de uma sala de aula, não esquecendo que a mente não 

está apenas no cérebro de cada um, mas se estende entre os outros membros do 

grupo. (p.60, itálico da autora). 

 

Essa autora ainda aponta e discute outros aspectos que julga serem relevantes e que 

contribuem para construir práticas alternativas e saberes docentes dos professores 

universitários: 1) considerar os conhecimentos prévios dos alunos; 2) aprendizagem em 

cooperação; 3) metacognição; 4) motivação; 5) autonomia, criticidade e criatividade; 6) 

relação dialética entre pensamento e emoção (SOUZA, 2008). 

Como podemos perceber a concepção de inovação educacional presente nas 

discussões das autoras acima, é bastante semelhante com aquela que vem se estabelecendo em 

outros países desde a década de 1980 e aqui a partir dos anos 1990, ou seja, parte do 
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reconhecimento de que os espaços educativos (escola básica, universidade) são complexos, 

contraditórios, permeados de incertezas e que os agentes aí inseridos são os verdadeiros 

protagonistas das inovações, partindo de problemas do próprio cotidiano. Argumento que, 

como já discutimos, valoriza as instituições educacionais e os profissionais aí envolvidos, mas 

que também pode, contraditoriamente, incorrer em riscos para a autonomia e para a 

valorização desses profissionais. 

Ao propor um processo de inovação emancipatória na universidade, que não abdique 

da análise crítica e da resistência às demandas do mercado neoliberal, as discussões feitas por 

Cunha e outros pesquisadores, parecem avançar um pouco mais na temática. Mas, outros 

autores tendem a ver problemas nessas argumentações. É o caso, por exemplo, da crítica feita 

por Marteana Lima (2009) que, analisando o texto de Veiga, Resende e Fonseca (2006), 

considera que as autoras, por falta de uma perspectiva de totalidade e ausência de consciência 

crítica, fazem uma descrição eufemística da realidade e acabam jogando sobre os indivíduos a 

culpa pelas mazelas da sociabilidade capitalista. Essa autora denuncia ainda que o paradigma 

pós-moderno assumido pelas autoras anula a distinção entre sujeito e objeto e, portanto, se 

nega a conhecer a realidade: 

 

[...] a impossibilidade de uma visão de totalidade do real traduz-se na 
impossibilidade de transformar objetivamente a realidade, restando aos indivíduos a 

única opção de transformar a si mesmos, transformar sua subjetividade, re-

significando a realidade a partir de uma visão aberta para a inovação [...]. (LIMA, 

MARTEANA, 2009, p.103, grifos da autora). 

 

 Quanto às atividades que as autoras elegem como inovadoras em sua pesquisa, 

Marteana Lima (2009) considera que as estas são frutos do senso comum sem o diálogo com 

o conhecimento científico, caracterizando-se assim por um pragmatismo e pelo 

distanciamento da transmissão do conhecimento como eixo da prática pedagógica, o que 

evidenciaria uma adesão à lógica do aprender fazendo. Logo, para essa autora, a perspectiva 

de inovação na universidade apresentada por Veiga, Resende e Fonseca (2006) sugere que 

inovar nada mais é que adaptar os indivíduos à nova sociabilidade capitalista, de forma que 

estes atendam às novas demandas. 

De qualquer forma, consideramos que ao disputar espaço com as intituladas hard 

sciences no campo da discussão sobre a inovação, esses autores já trazem uma grande 

contribuição para pensarmos o papel da Universidade na sociedade. O que, 

consequentemente, também reflete sobre as discussões sobre a formação docente, pois, como 

veremos a seguir, a formação de professores para a educação básica sempre esteve às voltas, 
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direta ou indiretamente, com essas discussões sobre inovação educacional que, presentes nas 

políticas de formação, sempre demandaram um tipo específico de professores para um 

determinado sistema educacional.  

Compreender em que sentido isso vem ocorrendo é necessário, pois entendemos que 

no caso específico de cursos de formação de professores, seja inicial ou continuada, conhecer 

e criticar os pressupostos que embasam as discussões teórico-pedagógicas sobre a inovação 

educacional, ajuda a pensar a formação e a prática do educador. Mas, entendemos também 

que é necessário evitar o risco de naturalizarmos as tensões da universidade, fechada em torno 

de si mesma, pois isso descartaria as contradições do sistema capitalista o qual exerce suas 

demandas e pressões sobre essa instituição, principalmente nos dias atuais, com uma maior 

capacidade de regulação feita por agências de controle do Estado como o CNPq e a Capes. 

Caso isso ocorra, acabaríamos, contraditoriamente, colaborando com o tipo de educação que o 

capital necessita e que foi apontado por Duarte (2001): uma educação que esconde as 

contradições do projeto neoliberal e do capitalismo contemporâneo.



 

CAPÍTULO IV 

 

INOVAÇÃO E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

[...] um professor medíocre pode conseguir que seus 
alunos se tornem mais instruídos, mas não conseguirá 

que sejam mais cultos. (GRAMSCI, 2004). 

 

 

A partir das reformas neoliberais da década de 1990, passou-se à busca pela 

construção de uma ‘cultura da inovação’. Pautados por uma visão sistêmica sobre a inovação, 

oriunda de organismos internacionais como a OCDE e o Banco Mundial, os governos 

brasileiros passaram a centralizar seus esforços na construção desta cultura, de forma a 

atender às demandas da reestruturação produtiva e ao que se convencionou chamar de 

‘sociedade do conhecimento’. Para tal propósito, havia a necessidade de reforma do sistema 

educacional e, obviamente, de um direcionamento do processo de formação dos profissionais, 

que por seu papel social contribuiriam de forma direta para essa ‘nova educação’: os 

professores.  

Portanto, neste capítulo discorreremos sobre a relação entre as políticas de formação 

de professores para a educação básica e essa ‘cultura da inovação’, analisando os principais 

documentos oficiais a partir dos anos 1990. Buscamos analisar a presença ou não da temática 

sobre inovação educacional nas políticas para formação de professores e, em caso afirmativo, 

qual o sentido que assumem. Mas, antes faremos uma pequena incursão sobre o contexto e as 

discussões sobre a formação docente nos períodos da ditadura civil-militar e anos 1990 e 

2000. 

 

 

1. A formação de professores do regime militar aos anos 2000: contextos de mudança e 

perspectivas de inovação 

 

 Com o golpe militar em 1964, a educação brasileira entrou em uma fase de mudanças 

e reformas, começando com a reformulação do ensino superior pela Lei nº 5.540/1968 

(BRASIL, 1968) 
106

 e continuando com a Lei nº 5.692/1971 (BRASIL, 1971c). Esta última 

modificou os ensinos primário e médio, que passaram a ser chamados de ensinos de 1º e 2º 

grau, respectivamente, com um núcleo comum obrigatório para todas as escolas e, além disso,

                                                             
106 Essa lei ficou conhecida como Lei da Reforma Universitária. 
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 implantou a profissionalização compulsória neste último nível, tornando-o profissionalizante. 

E, como vimos no capítulo 2, os planos educacionais da ditadura militar estavam atrelados à 

estratégia desenvolvimentista e às políticas de C&T e enfatizavam como inovação 

principalmente o uso de tecnologias em todos os níveis educacionais, além de aspectos como: 

técnicas de gestão, articulação escola/empresa, ênfase no ensino de ciências e metodologias 

tecnicistas de ensino.  

 Para o ensino superior, além do atrelamento ao sistema produtivo, outra proposta que 

aparecia no II PSEC (BRASIL, 1976b), como uma inovação para esse nível educacional, era o 

aumento do número dos cursos de curta duração. Na verdade, essa proposta já constava entre 

os projetos do I PSEC, cujo texto alegava que os profissionais de carreiras longas eram 

subutilizados e também que aqueles ligados às ciências básicas eram obrigados a completar 

um curso de longa duração para o qual não estariam motivados, perdendo seu tempo com o 

estudo de conteúdos que jamais iriam aplicar. Assim, o projeto 19 do I PSEC afirmava que 

poderiam ser criados, de acordo com a absorção do mercado de trabalho, vários cursos 

profissionais com duração reduzida, tais como: licenciaturas curtas, formação de notários
107

, 

bacharelado em ciências biológicas, entre outros (BRASIL, 1971b, p. 153-154). 

 Logo, houve uma expansão da oferta de cursos de curta duração por instituições 

isoladas e de natureza privada que, em verdade, foi uma manobra política para atender à 

demanda da classe média por acesso ao ensino superior, ao mesmo tempo em que, 

economizando recursos, procurava formar quadro técnico para a modernização do país 

(VIEIRA; FREITAS, 2003; GERMANO, 2005; CUNHA, 2007; FONSECA, 2009a). Uma 

das principais consequências dessa proposta “inovadora” foi uma formação acelerada e 

precária dos professores, para atender à expansão de matrículas no 1º e 2º graus, como já 

previa o I PSEC: 

 

A criação de vários cursos profissionais passíveis de serem ministrados em curto 

tempo é exigência do mercado de trabalho. [...] Com o advento do regime de 

créditos, que permite uma grande flexibilidade curricular, tornou-se possível a 

criação de cursos de curta duração. Além de engenharia de operação, já existente há 

cinco anos, o CFE já aprovou a licenciatura de curta duração, com o objetivo de 

abastecer mais ràpidamente o magistério de ensino médio de primeiro ciclo. 

(BRASIL, 1971b, p. 154). 

 

 As licenciaturas de curta duração (dois anos) eram oferecidas principalmente por 

instituições privadas que, durante o regime militar, aumentaram consideravelmente sua 

                                                             
107 O mesmo que “tabelião”: sm. Escrivão público que reconhece assinaturas, autentica documentos, faz escrituras, etc. 

(CALDAS AULETE, 2004, p. 756). 
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participação na oferta da ‘mercadoria educação’. Além disso, com a reforma universitária, a 

formação de professores para os anos iniciais do 1º grau deixou de ocorrer especificamente 

nas Escolas Normais, que foram substituídas, nessa função, pela Habilitação Específica para o 

Magistério (HEM), em nível de 2º grau. O que, como considera Saviani (2005), causou uma 

dispersão da formação docente, pois além de existirem, à época, diferentes modelos de HEM, 

a lei nº 5692/1971 exigia, contraditoriamente, uma formação em nível superior para a atuação 

docente no 2º grau e na última fase do 1º grau. Assim, segundo aponta esse autor, a dispersão 

da formação docente que ocorria no nível das HEM, se estendeu para a formação dos 

professores do ensino primário.  

E, para os professores que fossem atuar em todas as séries do 1º grau, a formação dar-

se-ia nos cursos de Licenciatura Curta, enquanto os professores com Licenciatura Plena 

poderiam assumir aulas em qualquer nível de ensino. Já os cursos de Pedagogia, além da 

função de formar professores para atuarem nas HEM, passaram também a ter cursos 

específicos para capacitar aqueles que desempenhariam, na lógica da administração eficiente, 

o papel de gerentes-líderes das escolas: diretores, supervisores, inspetores e orientadores 

(BRZEZINSKI 2000; TANURI, 2000; SAVIANI, 2005), corroborando assim com a 

separação entre profissionais da prática e da concepção/controle. 

Cabe lembrar ainda, que a formação de professores nesse período foi feita também 

através de programas de educação a distância. Em 1970, criara-se a Associação Brasileira de 

Tecnologia Educacional (ABT), a qual passou a divulgar pesquisas e estudos e a realizar 

seminários sobre tecnologia educacional (CANTARELLI; CARDOSO; WIPPEL, 2006). Com 

o Projeto de Implantação do Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais (Sate), o I PSEC 

(1972-1974) tinha como finalidade também apoiar os programas de alfabetização de adultos e 

o aperfeiçoamento do magistério (BRASIL, 1971b).   

De acordo com Alonso (2001), foram vários os cursos de formação de professores que 

se utilizaram da modalidade de EaD e, por diferentes que fossem, esses cursos possuíam, 

segundo essa autora, dois pontos em comum: o nível de formação oferecido era de nível 

médio (2º grau) e eram destinados a professores leigos em exercício. Entre os primeiros 

projetos, estava o Irdeb (Instituto de Radiodifusão do Estado da Bahia) que, utilizando 

diversos meios (rádio, tv, correspondências e materiais escritos) era mais local e também 

oferecia formação geral à população, funcionando de 1969 a 1977. Já entre os projetos 

especificamente voltados para a formação de professores, pesquisadores destacam o Projeto 

Logos que nasceu em 1973 por meio do Parecer nº 699/1972 do MEC e teve duas etapas: o 

Logos I, de caráter experimental e o Logos II, expandido em nível nacional, contemplando 
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cerca de, 17 estados (ALONSO, 2001; MEDEIROS, 2012). Havia ainda o PosGRad-

Iniciativa, programa lançado em 1979 e oferecido pela ABT em parceria com a Coordenação 

de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (Capes), que utilizava o ensino por 

correspondência para capacitar professores que atuariam no ensino superior. Além destes, 

outros programas foram criados já na década de 1980: Programa de Aperfeiçoamento do 

Magistério, pela ABT, direcionado a professores do Ensino Fundamental; o Programa de 

Atualização Pedagógica, realizado pela Secretária Estadual de Educação e Cultura do Rio de 

Janeiro e o Projeto IPÊ, realizado pela TV Cultura, no Estado de São Paulo, em 1985 

(CANTARELLI; CARDOSO; WIPPEL, 2006).  

Para Medeiros (2012), foi no período militar que a  EaD começou a ser utilizada como 

política educacional articulada com a formação de professores da educação básica, no intuito 

de desmobilizar e garantir a manutenção do sistema. Essa autora ressalta ainda que para os 

militares, o telensino era uma forma de massificar a educação padronizada, separar 

fisicamente professores e alunos e controlar os currículos educacionais em todos os níveis, 

não sendo necessária, portanto, uma formação de professores, mas de simples monitores 

treinados para serem guiados pelos princípios da racionalidade, da eficiência e da 

produtividade. 

Logo, em todo esse contexto, a formação de professores durante o período militar se 

caracterizou, de maneira geral, pelo aligeiramento, massificação e pela baixa qualidade dos 

cursos a distância e presenciais oferecidos por instituições privadas, assim como pela divisão 

de tarefas. Quanto aos aspectos filosófico-pedagógicos que orientaram essa formação até 

meados da década de 1980, Saviani elaborou uma síntese da situação desse profissional: 

  

[...] imbuído do ideário escolanovista (tendência humanista moderna) ele é obrigado 

a trabalhar em condições tradicionais (tendência humanista tradicional) ao mesmo 

tempo que sofre , de um lado, a pressão da pedagogia oficial (tendência tecnicista) e, 

de outro, a pressão das análises sócio-estruturais da educação (tendência crítico 

reprodutivista). (SAVIANI, 1987 p. 43). 

 

 Quanto à questão da inovação na formação e/ou atuação dos professores, os 

documentos do período não explicitam, mas sua análise permite deduzir que essa formação 

aligeirada, em cursos de curta duração e também a distância, pretendia formar professores que 

fossem apenas executores das inovações feitas ‘pelo alto’, visto que o entendimento sobre 

inovação educacional desse período seguia a matriz norte-americana da época, em que a 

escola era entendida como um laboratório onde as inovações, pensadas e produzidas 

cientificamente por outros, seriam aplicadas pelos professores. 
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 Dentro da ótica do nacional-desenvolvimentismo dos militares, tais inovações 

deveriam tornar o sistema educacional mais produtivo, ou seja, ter maior rendimento com 

menos gastos. Nesse contexto, as propostas oficiais para a formação de docentes para a 

educação básica não tinha expectativas de formar professores inovadores e criativos, mas 

limitava-se a garantir que estes fossem atualizados e treinados adequadamente para atender à 

expansão e à reforma dos ensinos de 1º e 2º graus. 

No I PSEC, por exemplo, elaborado antes da publicação da lei nº 5.692/1971, a 

finalidade do projeto nº 3, intitulado “Aperfeiçoamento e Treinamento de Professores para o 

Ensino Fundamental e Normal”, era “[...] alcançar que os quadros docentes do ensino 

brasileiro sejam constituídos de professôres habilitados, com vista à produtividade do sistema 

[...]” (BRASIL, 1971b, p. 61). Logo, um dos objetivos do programa deveria ser a “[...] 

atualização de todos os professôres em exercício, no sistema, para conhecimento da Reforma 

do Ensino de 1º e 2º graus a ser implantada [...]” (p. 61). E também, que seria necessária a 

“[...] preparação de um contingente de recursos humanos que possa atender à expansão e 

extensão da escolaridade, de acôrdo com a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus a ser 

implantada, a partir de 1972” (p. 61). 

 O projeto 23, que tratava sobre a reformulação de currículos do ensino fundamental, 

em busca de sondagem de aptidões e iniciação dos estudantes para o trabalho, trazia como um 

de seus objetivos justamente treinar os professores para o conhecimento das bases desses 

novos currículos. No caso da formação de professores para o ensino médio, que com a 

reforma se tornaria o primeiro nível de profissionalização do sistema, o objetivo era, com o 

projeto nº 4, capacitar os professores para atuar no ensino técnico, através de órgãos que já 

contavam com projetos financiados por organismos internacionais - BID e o Banco Mundial -, 

como, por exemplo, o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação 

Profissional (Cenafor) e os Centros de Educação Técnica (BRASIL, 1971b). 

 Vale ressaltar, que em relação ao plano de carreira e melhoria da remuneração dos 

professores, os projetos do I PSEC, mais especificamente os de nº 12 e 13, eram bastante 

vagos e limitavam-se a afirmar a necessidade de um estudo para elaboração do Estatuto e da 

política salarial em que a qualidade e a quantidade de trabalho dos professores seriam os 

elementos condicionantes dos níveis de remuneração. 

A partir da década de 1980 começou-se a cogitar mudanças para os cursos de 

Pedagogia e de Licenciaturas, na tentativa de amenizar os problemas herdados do período 

militar como, por exemplo, as licenciaturas curtas e a dispersão da formação apontada por 

Saviani (2005). Apoiadas na abertura da Constituição de 1988, as discussões nacionais 
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levaram à promulgação da LDB (Lei nº 9.394/1996) a qual trazia a vinculação da educação ao 

sistema produtivo como um de seus princípios, afirmando que os conteúdos educacionais 

dever-se-iam vincular ao mundo do trabalho e à prática social. E, ao afirmar que a educação 

poderia ocorrer em outros espaços além do escolar, acenava também para possibilidades de 

retirar-se do espaço escolar a formação dos cidadãos. 

 A reestruturação produtiva do capital passou a exigir um novo tipo de trabalhador e de 

indivíduos sociais, mais criativos, empreendedores e inovadores. E a reforma do aparelho de 

Estado realizada no governo de FHC (1995-2002), fez com que essa nova lógica produtiva do 

capital fosse transferida para todos os âmbitos da esfera social, com consequências 

principalmente sobre a classe trabalhadora (FERREIRA; GUIMARÃES; SOUZA, 2011). O 

que reforça a afirmação de Mészáros (2003) de que o capital não é, tão somente, um conjunto 

de mecanismos econômicos, mas sim, “[...] um modo multifacetado de reprodução 

sociometabólica que o abarca totalmente e que afeta profundamente cada aspecto da vida, 

desde o diretamente material e econômico até as relações culturais mais mediadas” (p. 102). 

 Ao migrar - não completa e totalmente, mas de forma significativa - de um modelo 

fordista-taylorista, onde a lógica era ‘um trabalhador para uma tarefa’, para o atual modelo de 

acumulação no qual se prega a flexibilidade e adaptabilidade - um trabalhador para várias 

tarefas, o mais rápido possível -, o capitalismo fragmentou e tornou o trabalho mais efêmero, 

com destaque para o trabalho subcontratado, parcial e temporário. Para Antunes (2005), esse 

sistema metabólico social do capital necessita cada vez mais de trabalho parcial, não estável, 

o part-time terceirizado, ou seja, uma nova morfologia do trabalho, em franca expansão em 

todo o mundo, em que homens e mulheres terceirizados, exercem trabalhos temporários e 

informais. 

 Como nos esclarece Duarte (2001), o atual processo de reprodução do capital necessita 

de uma educação que forme trabalhadores, segundo os novos padrões de exploração do 

trabalho, ao mesmo tempo em que, no plano ideológico, precisa limitar as expectativas dos 

trabalhadores em relação à socialização do conhecimento. Com isso, difunde-se a ideia de que 

o mais importante não é adquirir conhecimento, mas sim ser capaz de se adaptar às mudanças 

do sistema produtivo, escondendo assim, as contradições do projeto neoliberal de sociedade, 

ou seja, as contradições do capitalismo contemporâneo. Como ressalta Silva (2008), nesse 

sentido é possível identificar um quadro hegemônico de propostas educativas, com o objetivo 

de conformar o novo trabalhador a uma pedagogia das competências, baseada na 

empregabilidade e no empreendedorismo. 
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 Para conseguir essa conformação social, é importante o papel desempenhado pelos 

professores, pois é principalmente na escola pública, que atende as classes trabalhadoras, que 

esse ‘novo ser social’ deve ser talhado para, na ótica do mercado, reciclar-se e competir 

sempre. Daí a grande razão do interesse de organismos como a Unesco e o Banco Mundial na 

formação e nos saberes dos professores, pois como lembram Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2007) e Silva (2008), a atuação desses profissionais é preponderante para realizar os 

objetivos traçados pelas políticas adotadas. Logo, a reestruturação produtiva do capital teve 

uma grande repercussão sobre a formação de professores, com um argumento de valorização 

da prática e da formação docente no seu espaço de trabalho, em detrimento de uma formação 

teórica sólida. 

No Brasil, com a entrada em vigor da LDB (Lei nº 9.394/1996), tornava-se requisito 

mínimo para a docência na educação básica a formação em nível superior, em cursos de 

Licenciatura Plena e de Pedagogia. Mas, contraditoriamente, essa lei propunha também que 

esta formação poderia ocorrer, além das universidades, também nos chamados ‘Institutos 

Superiores de Educação’ (ISE’s). Como alerta Saviani (2005), essa legislação apresenta duas 

falhas, uma de redação e outra de técnica, o que permitiu diferentes interpretações, 

principalmente da iniciativa privada que passou a lucrar com a manutenção de instituições 

formadoras. Uma das piores consequências dessas falhas é a admissão, que consta no artigo 

62, do nível médio como formação mínima para professores da educação infantil e da 

primeira fase do ensino fundamental
108

. Outra consequência negativa foi justamente a 

regulamentação dos ISE’s, pois isso, estimulou a flexibilização na formação desses 

profissionais, aumentando a oferta de cursos presenciais e a distância por instituições de 

natureza privada.  

Os primeiros sinais de oficialização desses institutos surgiram ainda no governo de 

Itamar Franco, em 1993, no âmbito do Programa de Valorização do Magistério do MEC, 

durante a gestão de Murílio Hingel, o que foi motivo de preocupação dos educadores e objeto 

de discussão em encontro da Anfope (TANURI, 2000; AGUIAR, 2003). Tal debate continuou 

durante o processo de elaboração da LDB/1996, mas como muitas outras reivindicações das 

entidades representativas da sociedade civil, as expectativas para a formação dos profissionais 

da educação também capitularam frente à aprovação do texto final embasado no substitutivo 

Darcy Ribeiro. Para Aguiar (2003), a instituição desse modelo de institutos pela LDB foi 

apenas uma legitimação jurídica de medidas já esboçadas no governo Itamar que, seguindo 

                                                             
108 A LDB 9.394/1996 transformou os ensinos de 1º e 2º graus em ensino fundamental (7-14 anos) e médio (15-17 anos). 

Atualmente o ensino fundamental é dos 6 aos 14 anos. 
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recomendações dos organismos internacionais, atendiam ao projeto de flexibilização das 

estruturas educacionais e buscavam atender aos requisitos de flexibilidade, eficiência e 

produtividade nos sistemas de ensino. Scheibe (2002) destacava que esse modelo de institutos 

desqualifica a profissionalização docente no país, causando uma desvalorização profissional. 

Ressaltava ainda, que não haveria espaço nesse modelo, para a existência dos cursos de 

pedagogia e que a intenção era desresponsabilizar as instituições universitárias pela formação 

de professores. 

 Além dessa ambiguidade sobre a formação em nível superior para o docente da 

educação básica, a legislação trouxe consigo outros aspectos negativos, como relatam Frigotto 

e Ciavatta (2004), pois não houve aumento de vagas na educação superior gratuita e em 

algumas regiões houve até diminuição. Como reflexo das políticas neoliberais, o que se 

observou desde então foi o aumento da oferta de cursos de formação de professores pela 

proliferação exacerbada de instituições privadas, cuja qualidade é questionada. Como já 

alertava Freitas (1992), geralmente o objetivo principal desses cursos é formar técnicos 

instrumentalizados e dotados de competências para resolver problemas imediatos do 

cotidiano.  

 Ao analisar a LDB/1996, resgatando os antecedentes históricos e a trajetória de sua 

elaboração, Saviani (1999) considera que as esperanças das entidades e educadores brasileiros 

foram frustradas pela ofensiva neoconservadora a qual reconhecia a importância da educação, 

mas acabou praticando uma redução dos investimentos públicos nesse setor e estimulou a 

iniciativa privada. Para esse autor, deixamos escapar a oportunidade de traçar diretrizes e criar 

mecanismos para viabilizar um sistema nacional de educação abrangente, sólido e que 

atendesse às expectativas da população brasileira. 

 Juntamente com esse processo de precarização na formação docente, desencadeado na 

década de 1990 pela reforma educacional realizada no governo FHC, os professores passaram 

a ser alvo também das pesquisas educacionais. Além de estar na mira das reformas e políticas 

públicas de educação, pesquisas do tipo ‘estado da arte’ têm mostrado um crescente interesse 

nesses profissionais como objeto/sujeito de pesquisa (ANDRÉ et al, 1999; BRZEZINSKI, 

2006; LÜDKE; BOING, 2007; MANCEBO, 2007), enfocando principalmente a questão da 

formação, profissionalização e dos saberes e práticas docentes. E isso, acompanhado de um 

aumento na publicação de livros sobre a temática docente, como por exemplo, as obras de 

Cunha (1999), Severino e Fazenda (2002), Pimenta (2002a), Patrício (2005), Guimarães 

(2005, 2006, 2009), entre outros. Tudo isso indica que nos últimos 15 anos, vem aumentando 

o interesse por parte dos pesquisadores educacionais, sobre a formação do professor, seus 
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saberes e suas práticas. Não por acaso, o professor e pesquisador Valter Guimarães observou 

que os professores constituem uma ‘categoria em disputa’
109

. 

 Segundo Brzezinski et al (2006), a prática pedagógica dos professores chegou a ser a 

temática mais pesquisada no período de 1997 a 2002. Isso sugere um maior interesse no 

modus operandi dos professores, certamente pelo entendimento de que esse fazer docente é 

parte essencial de sua formação sendo, portanto, tão importante quanto o seu processo de 

formação inicial. Dias-da-Silva (2005), entretanto, alertava para o perigo que esse discurso 

poderia trazer em seu bojo: a desvalorização da Universidade e supervalorização da escola 

básica, como espaços formadores do(a) professor(a). Atendendo assim ao que Pereira (1999) 

chama de “racionalidade prática”, esse debate está sendo apropriado pelas políticas públicas, 

que pregam um papel mínimo da Universidade na formação do professor, ou melhor, uma 

formação em espaço específico de trabalho. 

 Se por um lado as pesquisas apontam um interesse maior sobre as práticas 

pedagógicas, por outro, também foi observada certa diminuição nos temas ‘identidade 

profissional’, ‘profissionalidade’ e ‘profissionalização docente’, quando comparado com os 

dados observados no estudo de André et al (1999). Talvez o desinteresse, à época, pudesse ser 

explicado pela complexidade que a análise desse tema exigia, com abordagens mais amplas e 

multidisciplinares. É o que sugerem, por exemplo, Lüdke e Boing (2007) que enfatizam a 

necessidade de relacionar-se a profissão do professor com as demais profissões, buscando 

leituras de outras áreas, principalmente da sociologia do trabalho e das profissões, para 

enriquecer as discussões sobre o professor. Alegam ainda que a perspectiva da ergonomia 

possibilitaria conhecer práticas bem sucedidas e outras com problemas (LÜDKE; BOING, 

2007, p. 1197).  

 Mas, esse interesse maior pelas práticas pedagógicas dos professores pode ser 

explicado também pelo reconhecimento por volta da década de 1980, em nível internacional, 

da complexidade da ação educativa e a necessidade de prestar-se mais atenção ao 

cotidiano/cultura escolar, acarretando em um interesse maior sobre a formação e prática dos 

professores. Como lembra Nóvoa (1995) foi em meados da década de 1980 que a “viragem” 

foi feita e os diferentes estudos, heterogêneos em sua qualidade e abordagem, recolocaram os 

professores no centro dos debates educativos e da pesquisa educacional. 

 Aqui no Brasil, essa “viragem” iniciou-se entre fins dos anos 1990 e início dos anos 

2000 e boa parte da discussão sobre a formação de professores, seus saberes e sua prática, se 

                                                             
109 Apresentação oral durante mesa redonda sobre o trabalho docente no III EDIPE – Encontro de Didática e Prática de 

Ensino – Anápolis, Goiás. 21 a 24 de Out. de 2009. 
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caracterizou por enfatizar um paradigma de formação docente, o qual é conhecido no meio 

educacional como ‘epistemologia da prática’. Tal paradigma, segundo a literatura (FACCI, 

2004; SILVA, 2008; SILVA, 2011), se caracteriza por tentar romper com a proposta de 

racionalidade técnica presente na formação docente até a década de 1980, dando mais ênfase 

na reflexão e na pesquisa feitas pelo próprio professor da educação básica como forma de 

avaliar e orientar sua prática docente.  

 A formação de professores sob esse paradigma, como esclarece Silva (2008), tem 

como centralidade a prática, a qual é entendida como reflexão a partir de situações concretas e 

ao conhecimento teórico é atribuído um papel menor. Com isso, esse paradigma desloca a 

formação de professores para o terreno da escola, desvalorizando a formação teórica fornecida 

pela universidade. Não ao acaso, esse paradigma foi ganhando espaço justamente à medida 

que foram se intensificando as reformas neoliberais que, como ocorreu aqui no Brasil, com a 

aprovação da LDB de 1996, flexibilizou o ensino superior e a própria formação de 

professores, favorecendo a abertura de cursos presenciais e a distância pela iniciativa privada. 

 A discussão sobre a ‘epistemologia da prática’ na formação de professores no Brasil 

foi reforçada pela publicação de diversos autores estrangeiros que com pequenas 

divergências, entre si, enfatizam a importância maior dos conhecimentos da prática docente 

em relação à formação teórica. Discorreremos, brevemente, a seguir, sobre alguns desses 

autores e suas ideias, por considerarmos que suas argumentações têm uma ligação maior com 

o tema da inovação e de professores inovadores, tendo grande influência no Brasil a partir do 

governo FHC. 

 

 

1.1. Paradigmas de inovação: a ênfase no professor reflexivo e na prática docente 

 

Em sua principal obra traduzida no Brasil, ‘Educando o profissional reflexivo – um 

novo design para o ensino e a aprendizagem’, o norte-americano Donald Schön (2000) 

apresenta um modelo explicativo para a capacidade que alguns professores teriam de pensar 

de forma rápida, não planejada, mas exitosa. Para esse autor, isso seria possível graças à 

capacidade do profissional de ‘conhecer-na-ação’, ou seja, no caso de surgir surpresas durante 

a execução de uma ação, o profissional atento ‘refletiria-na-ação’, propondo novas ações. 

Depois de passada a ação que desencadeou todo o processo, o profissional também poderia, 

segundo Schön, ‘refletir-na-ação passada’, revisando seu conjunto de conhecimentos e, 

portanto, modificando possíveis práticas já cristalizadas (SCHÖN, 2000). Seria o que, em 
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outras palavras, conhecemos como ‘jogo de cintura’, ‘traquejo’ da sala de aula. Cabe lembrar 

que esse modelo proposto por Schön não se referia à importância de um bom embasamento 

teórico que possa ajudar a construir essa habilidade de ser reflexivo durante a prática. Apenas 

a experiência prática com as situações do cotidiano incerto da sala de aula é que propiciariam 

o embasamento necessário aos professores. 

Assim como Schön, o educador suíço Philippe Perrenoud também se refere a e 

valoriza essa capacidade dos professores de tomarem micro-decisões em situações 

inesperadas e ambos concordam que essas decisões não são tomadas ao acaso. Para Perrenoud 

(1993), entretanto, essas ações derivariam de esquemas já disponíveis que são transpostos e 

ajustados para atender situações inéditas, construindo assim o habitus do docente.  

Perrenoud apoia-se principalmente em Pierre Bourdieu e Piaget para tentar explicar a 

origem e as transformações que esse habitus pode sofrer. Logo, sob uma perspectiva 

piagetiana, a própria atividade do professor permitiria a reorganização de suas estruturas 

lógicas e de seus esquemas de ação. Segundo Perrenoud (1993), Bourdieu considera que é ao 

incorporar e interiorizar as pressões externas que o professor vai garantindo uma constância 

de sua prática, sem mudanças de grande significado e, dessa forma, mudanças organizacionais 

e estruturais contribuiriam para modificar as práticas docentes.  

Mas, Perrenoud (1993) não concorda muito com essa afirmação do sociólogo francês e 

aposta mais na ação reflexiva do professor sobre as ações que praticou, fazendo uma releitura 

de suas experiências o que se assemelha, basicamente, ao que Donald Schön (2000) chama de 

‘reflexão-na-ação passada’. Além disso, para Perrenoud (1993), um planejamento que fuja do 

tradicional, envolvendo discussões com colegas, favoreceria mais as inovações na prática do 

professor e, portanto, como um “bricoleur”, o professor descontente com o ensino 

convencional, reinventaria suas práticas. Para Schön (2000), esse profissional “bricoleur” 

enfrenta de forma competente as situações, improvisando, inventando e testando estratégias 

que ele mesmo produz. 

 Para esses dois autores, a sociedade só vai valorizar economicamente o professor e 

conceder-lhes direitos e privilégios especiais, se esse profissional for capaz de responder de 

forma competente às tarefas que lhes são impostas, pois segundo Schön (2000) há uma crise 

de confiança tanto no conhecimento profissional quanto na educação dos profissionais. Esse 

autor critica a racionalidade técnica que ainda predomina nos cursos de formação dos 

profissionais e que, segundo ele, impediria a criatividade, ou seja, a bricolage a qual se refere 

Perrenoud (1993). Para o teórico norte-americano, uma formação mais aberta, acompanhada 

por profissionais experientes, sem desmerecer o conhecimento técnico estabelecido, mas 



202 

 

também alimentando os processos de inovação, podem mudar a formação das novas gerações 

de profissionais. Como exemplo dessa situação de formação, Schön cita o atelier de projetos 

de arquitetura, onde o ‘aprender fazendo’ seria, segundo ele, mais valorizado. Tal aspecto 

realça a perspectiva utilitarista da filosofia de Dewey assumida por Donald Schön. 

Perrenoud (1993) alerta ainda que os investigadores da educação deveriam dar mais 

importância a esse processo de criação do professor, buscando entender melhor em que 

contexto e com que racionalidade os professores desenvolvem sua prática. Schön parece 

concordar com o autor suíço ao afirmar que os pesquisadores estão se distanciando dos tipos 

de performances que mais precisariam entender, ou seja, que ao analisar mais cuidadosamente 

o “talento artístico” de profissionais de sucesso, poderiam contribuir mais com a formação 

inicial dos novos profissionais (SCHÖN, 2000). 

 Ao propor, que é a partir dos saberes experienciais adquiridos em sua prática, que os 

professores concebem seus modelos de excelência profissional, o canadense Claude Tardif 

(2002) alinha-se com Donald Schön e Phillipe Perrenoud, como a tríade de pensadores que 

parecem questionar a formação dos professores em nível superior, supervalorizando o ‘saber 

fazer’, apostando assim em modelos de formação baseados no mérito e competência pessoal 

de cada professor.  

Para Tardif (2002), o saber do professor é produzido e modelado no e pelo trabalho, 

envolvendo conhecimentos e saber-fazer de naturezas diferentes, provenientes de fontes 

diversas (sociedade, escola, universidade, órgãos de políticas educacionais). Partindo de uma 

perspectiva freudiana, Tardif define como social a relação entre “[...] mim e os outros, 

repercutindo em mim, relação com os outros em relação a mim, e também relação de mim 

para comigo mesmo quando essa relação é presença do outro em mim mesmo [...]” (2002, 

p.15).  

Dessa forma, para Tardif (2002) o saber dos professores é um saber social, pois: a) é 

compartilhado e construído socialmente; b) é legitimado socialmente; c) seus objetos são 

sociais; d) o que ensina e como ensina evolui com as mudanças sociais; e) é adquirido em um 

contexto de profissionalização que possui uma história. Destarte, o trabalho docente, segundo 

esse autor, não pode ser analisado como o trabalho braçal, pois é um trabalho interativo, lida 

com relações humanas e, portanto, a formação docente deve buscar, segundo o autor, uma 

articulação entre os conhecimentos produzidos pelos professores em sua prática e o 

conhecimento da universidade formadora. 

Tardif (2002) apresenta ainda uma tentativa de categorizar os saberes docentes que, 

segundo ele, seriam: a) Saberes da formação profissional: saberes transmitidos pelas 
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instituições formadoras de professores (ciências da educação e da ideologia pedagógica); b) 

Saberes disciplinares: história, literatura, matemática, biologia, física, filosofia etc.; c) Saberes 

curriculares: discursos, objetivos, métodos da escola em que o professor atua; d) Saberes 

experienciais: brotam da experiência e são por elas validados. Incorporam-se à experiência 

individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e saber-ser. 

Excetuando os saberes experienciais, para Tardif (2002) a relação do professor com os 

demais saberes seria de exterioridade, ou seja, os professores não definem e nem selecionam o 

que a universidade na qual formaram e o que a escola onde trabalham, transmitem. E esse 

seria, segundo o autor, um dos fatores que contribuiria para um sentimento de auto-

desvalorização da própria profissão pelo professor, pois seus saberes seriam produzidos, 

controlados e legitimados por outros. O autor atribui ainda essa desvalorização à questão da 

relação das pessoas com o saber, pois a partir do momento em que não existissem mais 

“saberes-mestres”, mas apenas o transmitir de informações, a valorização do educar - e, 

consequentemente do educador -, deslocar-se-ia para o mero ato da transmissão, o qual 

passaria a ser mais importante que a formação e o conhecimento. 

Como proposta para resgatar a valorização da profissão docente, Tardif (2002) 

defende que os professores deveriam levar seus saberes experienciais até outros grupos 

produtores de conhecimentos – os pesquisadores das universidades, por exemplo - impondo-

se assim como também produtores de saberes e formadores de outrem, não se limitando a 

apenas aceitar que outros pensem seus saberes. Isso exigiria, segundo o autor, uma nova 

mentalidade de relação entre os professores e outros atores educacionais, principalmente as 

universidades formadoras. 

Ainda sobre os saberes da prática (saberes experienciais), Tardif (2002) considera que 

as condicionantes do trabalho docente estão relacionadas a situações concretas, as quais não 

são passíveis de definições acabadas e que, portanto, exigem certo improviso e habilidade 

pessoal para enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis. Essa perspectiva 

tardifiana de um professor que usa suas experiências em sala para lidar com situações 

incertas, sendo capaz de inovar espontaneamente, aproxima-se, como podemos perceber, das 

ideias de ‘professor reflexivo’ de Schön (2000) e ‘professor bricouler’ de Perrenoud (1993). 

Em nossa compreensão, os escritos desses três teóricos, que juntamente com outros, 

exemplificam o que se convencionou chamar de ‘epistemologia da prática’, possuem um 

aspecto positivo e importante, que é o de chamar a atenção para que a sociedade e a academia 

conheçam e valorizem os saberes que os professores da educação básica detêm e constroem 

na sua prática docente cotidiana. Mas, por outro lado também podem, contraditoriamente, 
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representar riscos para a profissão que tanto defendem. Tardif (2002), por exemplo, ao 

afirmar que a valorização da profissão docente dependeria tão somente de uma mudança de 

postura dos professores, os quais procurando as universidades, mostrariam que também são 

produtores de conhecimento, parece-nos um tanto simplista ao desconsiderar a complexidade 

dos fatores históricos – sociais, políticos e econômicos – envolvidos no reconhecimento das 

profissões, no âmbito de uma sociedade capitalista.  

Além disso, pesquisadores como Duarte (2001) chamam a atenção para o fato de que 

tais teorizações acabaram sendo apropriadas de forma indevida, a partir da década de 1990, 

pelas políticas de formação docente no Brasil. As consequências negativas foram várias e, 

entre elas, podemos citar duas: a) o ataque feito à universidade, visando destituí-la como 

espaço de formação de professores e; b) proposição meritocrática de relegar-se aos 

professores a total responsabilidade pelos diversos aspectos de sua profissão: 

formar/desinformar-se, qualificar/desqualificar-se, ser competente/incompetente, ter 

sucesso/fracassar, naturalizando assim, um perfil profissional desatrelado da percepção crítica 

sobre as condições socioeconômicas da profissão.  

No que tange ao trabalho docente, uma das consequências desse tipo de apropriação 

indevida das teorizações apresentadas acima, foi o estabelecimento de sistemas de 

bonificação, apresentado na grande mídia como uma forma de “valorização” dos professores 

mais engajados, criativos e inovadores, atrelando assim a inovação pedagógica e de gestão à 

avaliação
110

. Os bons resultados vão depender da criatividade do professor em inovar, e 

quanto mais inovação, melhores resultados o que faz com que ele mereça uma premiação. 

Sem aumentos reais de salário para a categoria, nesse sistema só resta aos professores 

competirem pelas migalhas e vigiarem uns aos outros. Ou seja, fomenta-se uma cultura da 

inveja e do denuncismo, sem necessariamente resultar em maior qualidade na educação. 

Por isso, diferentes autores vêm chamando a atenção, para a importância de tomar-se 

mais cuidado com a adesão, apressada e acrítica, dessas teorias “praticistas”, pelos professores 

e pelos cursos de formação docente no nível superior, denunciando uma apropriação das 

discussões feitas por esses autores, pelo ideário pedagógico contido nas reformas 

neoliberais
111

.  

                                                             
110 Recentemente, a partir de 2011, o governo do Estado de Goiás, cujo atual secretário de educação é um economista, 
implantou esse mecanismo de “valorização”, instituindo um bônus anual como forma de “motivar” os professores (Jornal ‘O 
Popular’, 22 de Jun. de 2011). 
111 Entre tais estudos, podemos citar as pesquisas realizadas pela equipe coordenada pelo professor Newton Duarte da 
UNESP de Araraquara que, discutindo a questão do construtivismo e sua relação com o lema do “aprender a aprender” 
escolanovista, gerou um referencial teórico de discussão com a produção de teses, livros e artigos, tais como Duarte (2001, 
2003a, 2003b, 2005a, 2005b), Facci (2004), Arce (2001,2005). Mesmo advindas de orientações e abordagens teóricas 

diversas, as teses de doutoramento de Marilda Facci (idem) e de Tania Mara Silva (2005) discutem mais especificamente a 
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Para Duarte (2001) foi principalmente quando se aguçou, a partir da década de 1980, o 

modelo econômico, político e ideológico neoliberal e seu correspondente teórico, o pós-

modernismo, que o construtivismo revigorou o lema do “aprender a aprender” escolanovista, 

apropriando-se de forma indevida da psicologia vigotskiana. Com isso, o autor alerta para o 

fato de que, sob o ideário neoliberal e o irracionalismo pós-moderno, a educação está sendo 

posta em sintonia com um esvaziamento completo, na medida em que seu objetivo tornou-se 

apenas adaptar os indivíduos aos ventos do mercado, reduzindo os estudantes a alguém 

disposto a aprender algo novo sempre. E, ao contrário dos que pensam que fazer essa 

vinculação seja uma forma de valorizar o cotidiano dos alunos e das escolas, para o autor isso 

não passaria de uma forma eufemística de aceitar sem questionamentos o cotidiano alienado e 

fetichizado dos indivíduos (DUARTE, 2001). 

As discussões feitas por Miranda (1997) sobre a relação entre reestruturação produtiva 

do capital, paradigma do conhecimento e concepção pedagógica construtivista, reforçam essa 

denúncia feita por Duarte. A autora, que vem investigando o uso do conceito psicológico de 

construtivismo como um princípio explicativo na educação, formulou a hipótese de que a 

concepção de inteligência do construtivismo piagetiano seria concordante com a concepção de 

inteligência exigida pela capacitação intelectual e moral que o trabalho tecnificado do mundo 

globalizado exige (MIRANDA, 1997, 2005). Para a autora, ao responder a uma exigência de 

racionalidade mais instrumental por parte dos processos produtivos, o construtivismo 

pedagógico se constituiria em um discurso bastante vigoroso e que, mais que um modismo 

passageiro, seria uma dimensão constitutiva das reformas educacionais que se processaram 

em vários países, relacionada ao chamado “novo paradigma do conhecimento”. 

Portanto, o lema ‘aprender a aprender’ revigorado pelo construtivismo desempenharia, 

segundo Duarte (2001), um importante papel na adequação do discurso pedagógico 

contemporâneo às necessidades do processo de mundialização do capitalismo, pois, vincular-

se-ia ao ideal de adaptação que, tanto o ideário neoliberal, como as teorias epistemológicas, 

psicológicas e pedagógicas de cunho construtivista demandam. E tudo isso, segundo esse 

autor, encontrar-se-ia articulado a uma argumentação de que estaríamos vivendo em uma 

“sociedade do conhecimento”, onde o sucesso de qualquer pessoa e da própria sociedade 

dependeria de uma maior capacidade de buscar informações e competir uns com os outros. 

                                                                                                                                                                                              
questão do professor reflexivo-pesquisador. No âmbito do programa de pós-graduação em Educação da UFG, podemos citar 
as teses de Silva (2008) e Silva (2011) que, a partir de referenciais teóricos diferentes - a primeira a partir de Gramsci e Marx 
e a segunda a partir dos frankfurtianos Adorno e Horkheimmer - discutem a questão da relação entre teoria e prática na 

pesquisa como subsídio para a formação e a prática de professores da educação básica. 
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Enfim, uma espécie de darwinismo social, um salve-se quem puder individualista (DUARTE, 

2001, 2003a). 

Ao longo de seus textos Duarte (1998, 2001, 2005b) destaca que uma análise crítica 

dos quatro princípios valorativos do lema ‘aprender a aprender’ mostra claramente como as 

pedagogias que o adotam possuem uma atitude negativa em relação à transmissão do 

conhecimento pela educação, ou seja, pela escola e seus professores. Com isso, segundo o 

autor, tais pedagogias têm provocado o esvaziamento da escola, descaracterizando o papel da 

educação escolar na formação das novas gerações e, ao serem adotadas por pesquisadores e 

educadores brasileiros, funcionariam como um verdadeiro “cavalo de Tróia” na pesquisa 

educacional (DUARTE, 2005b, p. 218). Quanto à questão sobre quais seriam essas 

‘pedagogias do aprender a aprender’, Duarte (2003b, 2005b) considera que sob esse rótulo, 

estão discussões aparentemente independentes, como a pedagogia escolanovista, o 

construtivismo, o professor reflexivo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos 

entre outras tendências.  

Em relação à formação de professores, Duarte (2001) destaca que as propostas 

embasadas na perspectiva do “professor reflexivo”, resultariam em um aligeiramento da 

formação teórica, transformando os cursos em vitrines de informações precariamente 

articuladas sobre o cotidiano escolar e sobre o neotecnicismo. Uma mentalidade, segundo ele, 

altamente pragmática, centrada apenas no hoje, no aqui e no agora, em que o cotidiano 

alienado tornar-se-ia o padrão de comportamento nas salas de aula de todos os níveis de 

ensino, difundindo a ideia de que o bom professor é aquele que consegue classes cheias e 

sorridentes. O autor chama ainda a atenção para o fato de que o paradigma da ‘epistemologia 

da prática’, defendido por autores como Schön, Tardif e Perrenoud, os quais discutem a 

formação, os saberes e a prática docente, visaria justamente solapar o conhecimento teórico, 

acadêmico e científico que, perante o conhecimento prático, não valeria nada (DUARTE, 

20003b). 

As consequências dessa perspectiva ‘inovadora’ para a formação e para o trabalho 

docente são enormes, como nos aponta Arce (2001, 2005), pois sendo o aluno construtor do 

seu próprio conhecimento, independente da transmissão feita por um professor, qualquer 

profissional poderia assumir o papel de educador dentro da escola, bastando para isso estar 

imbuído do sentimento de ‘amigo da escola’. E, como vimos apontando, nada mais ideal a um 

Estado neoliberal que os próprios cidadãos resolverem os problemas sociais com suas 

‘inovações sociais’. Ao diluir o papel profissional dos professores, justificar-se-iam os 
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salários menores e condições precárias de trabalho, em que os bônus para, apenas alguns, traz 

para o espaço escolar a competição do mercado. 

Apoiada em um referencial crítico, como o das discussões feitas por Duarte e Miranda, 

Arce (2001) analisou as diretrizes oficiais que orientavam a formação de professores para a 

educação infantil e identificou que estas estavam alicerçadas sobre o lema do ‘aprender a 

aprender’, sobre os quatro pilares propostos pelo ‘Relatório Delors’ da Unesco e sobre a 

preocupação pragmático-utilitária em relação ao conteúdo a ser ensinado, representada pelo 

princípio da ação-reflexão-ação - que, estava vinculada principalmente à teorização feita por 

Donald Schön (2000) sobre o professor reflexivo –. Assim constituídas, essas diretrizes 

levariam, segundo a autora, à formação aligeirada de um “professor-prático”, sem discussões 

filosóficas e ideológicas. Para a autora, esse kit neoliberal travestido de modernidade e 

progresso está sendo vendido aos professores como garantia de um novo estatuto profissional 

e de mais liberdade em seu trabalho, mas no fundo, sem uma formação teórica sólida esse 

“professor-prático” acaba cedendo às pressões e afundando-se na ação-reflexão-ação de um 

cotidiano alienado e alienante (ARCE, 2001). 

 Mas, as consequências dessa apropriação, segundo alguns autores, não seriam apenas 

para a formação de professores, mas também para a própria pesquisa educacional. Silva 

(2008), por exemplo, chama a atenção para o fato de que nessa perspectiva, os estudos sobre a 

formação e a prática docente passaram a basear-se em pesquisas do cotidiano, focando cada 

vez mais o universo micro em busca de solução para problemas concretos da escola. Para 

Duarte (2001), isso seria consequência da fragmentação da realidade social contemporânea 

comandada pelo processo de mundialização do capital e que tem no pós-modernismo seu 

principal correspondente ideológico. Segundo esse autor, a pesquisa educacional brasileira 

contemporânea, em nome de uma ruptura com o cientificismo e com paradigmas ditos ‘em 

crise’ ou ‘ultrapassados’, vem adotando a descrição e a narrativa pseudoliterária de casos e 

memórias individuais, legitimando assim o pragmatismo e a superficialidade que caracterizam 

o cotidiano alienado e fragmentado (DUARTE, 2001, p. 79). 

 Pelo que apresentamos acima, percebe-se que o impacto da reestruturação produtiva e 

da reforma educacional dos anos 1990 sobre a formação e o trabalho dos professores, já foram 

exaustivamente estudadas e analisadas por diversos pesquisadores. Mas, pretendemos aqui, 

analisar um aspecto para o qual a pesquisa educacional ainda não atentou especificamente, 

que é a presença da discussão sobre inovação nas políticas de formação docente. Nossa 

hipótese é de que a temática hoje tão em voga, de professores inovadores e criativos, está em 

grande parte relacionada com esse novo perfil docente que a reestruturação produtiva 
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demanda, de professor reflexivo formado a partir da epistemologia da prática, e que, em nosso 

entendimento, as políticas para formação docente vêm induzindo, principalmente a partir dos 

anos 1990. Analisaremos a seguir os principais documentos oficiais publicados nos anos 

1990-2000 sobre a formação docente, iniciando pela LDB/1996. 

 

 

2. A inovação nas políticas de formação de professores nos anos 1990 e 2000 

  

Além da flexibilização na formação dos professores, o texto da LDB/1996 também 

estipulava que somente seriam admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço (BRASIL, 1996, artigo 87), tendo como fundamentos 

dessa formação, segundo o artigo 61 dessa mesma lei, os seguintes itens: “I- a associação 

entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; II- aproveitamento da 

formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades” (BRASIL, 

1996). 

 Propunha também, em seu artigo 13º, uma ampliação das funções exercidas pelos 

professores, afirmando que estes deveriam incumbir-se de várias tarefas, principalmente: 

participar da elaboração da proposta pedagógica das escolas, elaborar e cumprir plano de 

trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, propor e executar estratégias de recuperação, 

participar integralmente das atividades de planejamento, de avaliação e do próprio 

desenvolvimento profissional, além de mediar a articulação entre a escola, as famílias e a 

comunidade (BRASIL, 1996). 

Mesmo não utilizando os termos ‘inovação’ ou ‘inovadores’, em nosso entendimento 

essa capacitação em serviço, com aproveitamento da experiência em outras atividades, 

proposta pela LDB/1996 – não explicitadas pela lei –, vai ao encontro do discurso pedagógico 

conhecido como ‘epistemologia da prática’ que contempla o ideário sobre professores 

reflexivos, inovadores e criativos que saibam lidar com as incertezas do fazer educativo, 

mediando a construção do conhecimento feita pelos alunos. Consequentemente, se por um 

lado isso passou a valorizar a experiência e os saberes advindos da prática, na perspectiva de 

formação permanente, por outro lado, também poderia levar, em casos de interpretação 

errônea, a uma desvalorização dos conhecimentos teóricos tanto para a formação como para a 

prática docente, incorrendo assim em um risco de praticismo sem fundamentação teórica.  

É importante ressaltar também que a partir de 1996, principalmente com a criação da 

Secretaria de Educação a Distância do MEC e a possibilidade de recursos do Fundo de 
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Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef) serem utilizados para capacitação de professores leigos, passou-se a uma escalada da 

oferta de cursos a distância, oferecidos principalmente por ISE’s privadas (GIOLO, 2008, 

2010). 

Essa perspectiva ficou bem clara nas proposições presentes no documento elaborado 

pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC (SEF/MEC) e intitulado ‘Referenciais para a 

Formação de Professores’ (BRASIL, 1999). Apesar de voltado para a formação de 

professores, que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a 

análise desse documento permite-nos vislumbrar a perspectiva de formação docente que 

passaria a vigorar nas políticas educacionais a partir da reforma dos anos 1990. Os 

referenciais propunham que se construísse uma nova “cultura profissional” dos professores, 

com o desenvolvimento de “competências profissionais” através de uma metodologia pautada 

pela “resolução de problemas” e “reflexão sobre a prática” (BRASIL, 1999, p. 126), de forma 

que o professor fosse capaz de refletir sobre a natureza complexa do ato educativo e mediar o 

desenvolvimento de seus alunos.  

 Para os elaboradores desse documento, o desenvolvimento profissional dos 

professores só seria eficaz, se vinculado a condições de trabalho, nas quais se desenvolvessem 

competências profissionais pautadas na articulação teoria-prática, na reflexão sobre a atuação 

docente e na resolução de situações-problema. Logo, o documento chamava a atenção para a 

importância de redimensionar-se o papel profissional dos professores levando em conta seu 

contato com a realidade escolar, entendendo seu êxito profissional como dependente de sua 

capacidade de ser criativo ao manejar a complexidade e resolver os problemas dessa 

realidade. Segundo os referenciais, competência seria, então, a: 

 

[...] capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos 

teóricos e experienciais da vida profissional e pessoal, para responder às diferentes 

demandas das situações de trabalho. Apoia-se, portanto, no domínio de saberes, mas 

não apenas dos saberes teóricos, e refere-se à atuação em situações complexas. 
(BRASIL, 1999, p. 61). 

 

Nessa perspectiva, esses referenciais criticavam a formação inicial dos professores em 

nível superior, alegando que tal como estava, dificultaria a existência de experiências 

inovadoras: 

 

A exigência de formação inicial em nível superior [...] por si só não tem resolvido os 

problemas que, em parte, justificam a defesa desse nível de formação profissional 
para os professores. Em muitos casos, ao contrário, alguns desses problemas têm se 
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acentuado: o elevado academicismo e a dificuldade de introduzir inovações nos 

cursos, por exemplo. Portanto, não é direta a relação entre formação em nível 

superior, qualidade superior da formação e níveis superiores de profissionalização 

do magistério. (BRASIL, 1999, p. 41-42). 
 

E, criticando o espaço ocupado pelos saberes teóricos nos cursos de formação de 

professores, o documento considerava ainda que a produção de conhecimento pedagógico do 

professor exigiria a competência para construir sobre a prática, ou seja, que o professor 

aprenderia fazendo. Daí, a importância de um modelo de formação o qual contemplasse 

principalmente o que o documento chamava de “conhecimento experiencial contextualizado 

em situações educacionais” (BRASIL, 1999, p. 102).  

Logo, a atuação do professor exigiria uma capacidade de analisar criticamente as 

propostas que faz aos alunos e flexibilidade para lidar com o imponderável, pois nenhum 

planejamento prévio daria conta da dinâmica complexa do cotidiano que se reconstrói na 

escola e nas salas de aula a cada dia. E, ao contrário dos conhecimentos teóricos, essas 

competências só seriam adquiridas, segundo o documento, em situações concretas e daí, 

portanto, a necessidade de trazer a atuação profissional para o lugar central da formação de 

professores, formando um profissional que refletisse sobre sua prática (BRASIL, 1999, p. 

109). 

Apesar de os termos ‘inovação’, ‘inovadores’ ou ‘inovar’ aparecerem apenas duas 

vezes ao longo das 177 páginas dos ‘Referenciais’, entendemos que este documento acenava, 

em algumas passagens, para uma necessidade de inovação pedagógica por parte dos 

professores. Na maior parte das vezes, essa referência era feita de forma implícita, como, por 

exemplo, ao afirmar que os professores deveriam assumir uma atitude de disponibilidade para 

a atualização e postura flexível a mudanças (BRASIL, 1999). Nesse caso o documento não 

deixava claro se essas mudanças seriam novidades criadas pelos próprios professores ou se 

viriam de cima, via leis, parâmetros e outras proposições dos órgãos educacionais. Mas, a 

considerar-se pelo contexto de reforma educacional dos anos 1990, entendemos que se tratava 

das duas formas de mudanças, pois ao mesmo tempo em que se necessitava de professores 

inovadores, também seria interessante que estes não questionassem a reforma e todas as 

mudanças que ela contemplava. 

Outro ponto em que havia referência implícita à capacidade inovadora dos professores 

é quando o documento se referia à complexidade da realidade educativa, sugerindo que só 

teriam êxito os professores que fossem capazes de “[...] de manejar a complexidade da ação 

educativa e resolver problemas, por meio de uma interação inteligente e criativa” (BRASIL, 
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1999, p. 59, grifos nossos). Ainda referindo-se à natureza do trabalho docente e sua 

capacidade de investigar a realidade educacional e produzir conhecimento, essa expectativa 

de ‘professores inovadores’ também aparecia implicitamente: 

 

[...] É quando investiga, reflete, seleciona, planeja, organiza, integra, avalia, articula 

experiências, recria e cria formas de intervenção didática junto aos seus alunos, 

para que eles avancem em suas aprendizagens, que ele produz conhecimento 

pedagógico. [...] A atitude investigativa dos professores é um mergulho no mundo 

complexo da prática pedagógica, no qual se envolve afetiva e cognitivamente, 

questionando as próprias crenças, propondo e experimentando alternativas. 

(BRASIL, 1999, p. 108, grifos nossos). 

 

E também ao definir o que seriam a competência profissional dos professores e a 

resolução de problemas:  

 

[...] Perceber as diferentes dimensões do contexto, analisar como se constituem as 

situações reais, compreender como sua atuação pode interferir nela é um 

aprendizado permanente, na medida em que as situações são singulares e novas 
respostas precisam ser construídas. A competência profissional do professor é 

justamente sua capacidade de criar soluções apropriadas a cada uma das 

diferentes situações complexas e singulares que enfrenta. (BRASIL, 1999, p. 

104, grifos nossos). 

 

Entende-se aqui que problema é qualquer questão – de natureza teórica e/ou prática 

– para a qual não se tem de imediato, ou de antemão, uma resposta satisfatória e que, 

portanto, demanda uma busca de solução. [...] Nesse processo, a resolução de 

problemas envolve a invenção, criatividade, uso de conhecimentos prévios, busca 

de novas informações etc. [...] Vista dessa forma, a resolução de um problema 

proporciona para o sujeito uma relação de criação com a solução encontrada. 
(BRASIL, 1999, p. 110-111, grifos nossos). 

  

Também na relação de competências profissionais que o documento listava, não 

aparecia explicitamente o aspecto da inovação, mas essa expectativa ficava subentendida ao 

propor, por exemplo, que os professores fossem capazes de criar, planejar, gerir e avaliar 

situações didáticas eficazes, diversificando as estratégias e os recursos didáticos e propondo 

intervenções pedagógicas as quais considerassem as diferentes capacidades dos alunos 

(BRASIL, 1999, p. 83-84).  

A única referência direta e explícita sobre a atuação inovadora dos professores 

aparecia somente na última parte do documento. Ao apresentar em um quadro o que seriam 

alguns “indicadores” e “instrumentos” para uma avaliação da atuação profissional docente, o 

documento citava explicitamente, como um dos indicadores da produção de conhecimento 

pedagógico dos professores, a “criação de propostas de trabalho inovadoras” (idem, p. 147). 
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Como podemos perceber a proposta dos referenciais de 1999, mesmo que de forma 

indireta, referia-se à possibilidade de inovação pedagógica dos professores, ao atuarem em 

uma realidade educacional complexa. Aproximava-se, portanto, das discussões internacionais 

sobre a inovação educacional que passaram a ganhar espaço, a partir da década de 1980 e que, 

em nome da complexidade do contexto escolar e do protagonismo dos agentes escolares 

defendiam a valorização dos saberes docentes adquiridos na prática. Mas, vale ressaltar que, 

contraditoriamente, essa argumentação também levou ao outro extremo, com exemplos de 

teóricos que defendiam uma formação docente baseada apenas na inovação na escola, como 

foi o caso de Campos (1989). Além disso, vale lembrar também que foi justamente essa 

proposta de formação de um ‘professor reflexivo’, com ênfase nos conhecimentos práticos, 

visando atender a uma perspectiva de aprendizagem que se apropriava indevidamente do 

construtivismo e desvalorizava o professor, que foi criticada por diversos pesquisadores, 

como o caso de Arce (2001) a qual analisou a primeira versão desse documento, publicada em 

1997.  

Não por acaso, a elaboração desses referenciais, bem como dos parâmetros 

curriculares no âmbito da reforma feita pelo governo FHC, foi feita com a assessoria de 

pesquisadores estrangeiros, principalmente espanhóis, que participaram da ‘viragem’ que 

ocorreu em outros países e que, buscando outro paradigma da inovação educacional, passou a 

chamar a atenção para o cotidiano escolar e os saberes práticos dos professores.  

As proposições da LDB/1996 e dos referenciais acima seriam mantidas no ‘Plano 

Nacional de Educação 2001-2010’ (BRASIL, 2001a) que era, em sua maior parte, condizente 

com a reforma gerencial do Estado e as orientações neoliberais para a educação brasileira. 

Mas, pela sua natureza ampla e geral, as alusões feitas à inovação nesse documento não 

especificavam muito sobre o perfil e a prática docentes. Aparecem apenas como referência a 

novidades, a algo novo como, por exemplo, no trecho em que o PNE se refere ao turno 

integral e às classes de aceleração como tentativas de solucionar a universalização do ensino 

fundamental ou à oferta de cursos noturnos modulares e sequenciais como forma de 

diversificar a oferta do ensino superior. Ou ainda, para destacar a importância da universidade 

na produção de pesquisa e inovação. Não havia referências diretas nesse documento sobre 

professores inovadores e/ou práticas docentes inovadoras, mas entre as metas para a gestão 

das instituições educacionais, estava a proposta de estimular-se a iniciativa e a ação 

inovadoras (BRASIL, 2001a, p. 113) o que, portanto, contemplava todos os trabalhadores 

dessas instituições, como os professores. 
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No item sobre “Formação e valorização do magistério”, o PNE 2001-2010 estabelecia 

alguns princípios a que os cursos de formação de professores da educação básica deveriam 

obedecer, tais como a atuação prática docente como foco normativo de formação e a pesquisa 

como princípio normativo (BRASIL, 2001a, p. 99). E, tal como proposto nos referenciais para 

a formação de professores de 1999, supracitado, propunha também entre suas metas a 

necessidade de definir diretrizes e parâmetros curriculares para os cursos de formação de 

professores em nível superior, através das quais seria possível avaliar e certificar as 

competências da atuação profissional dos professores (idem, p. 100), bem como das próprias 

instituições formadoras. Ainda no final do último governo de FHC, tais diretrizes e 

parâmetros começaram a ser elaborados e foram definitivamente apresentados na Resolução 

CNE/CP nº 1 de 18 de Fevereiro de 2002. Mas, como essa resolução seguiu orientações 

anteriores presentes no Parecer CNE/CP nº 9/2001, é relevante nos atermos um pouco nesse 

último documento. 

Logo de início, podemos destacar que, ao contrário dos referenciais de 1999, é 

possível percebermos, nesses documentos do início dos anos 2000, uma presença maior de 

termos relacionados à inovação. Para os elaboradores do Parecer CNE/CP nº 9/2001, por 

exemplo, a própria LDB/1996 teria inovado porque “[...] traçou diretrizes inovadoras para a 

organização e a gestão dos sistemas de ensino da educação básica [...]” baseada nas iniciativas 

de escolas que, ao longo dos anos 1980 e 1990, teriam desenvolvido iniciativas inovadoras de 

gestão e organização pedagógica (BRASIL, 2001d, p. 7). No caso da formação de 

professores, segundo o documento, a LDB de 1996 também teria trazido inovações, tais como 

ampliar a responsabilidade dos professores para além da sala de aula, articulando a escola e a 

comunidade. E, referindo-se ao próprio parecer, chamavam a atenção para o fato de que ele 

teria se baseado também em “[...] experiências inovadoras em andamento em algumas 

Instituições de Ensino Superior [...]” (idem, p. 6). 

Imbuídos desse ideal de inovação, os pareceristas propunham que a revisão sobre a 

formação dos professores seria um desafio a ser enfrentado “[...] de forma inovadora, flexível 

e plural [...]” (BRASIL, 2001d, p. 16) e que nos cursos de formação para atuar na educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental era preciso “[...] incluir uma visão inovadora 

em relação ao tratamento dos conteúdos das áreas de conhecimento [...]”, enquanto, que no 

caso da formação para atuação nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, “[...] a 

inovação exigida para as licenciaturas é a identificação de procedimentos de seleção, 

organização e tratamento dos conteúdos, de forma diferenciada daquelas utilizadas em cursos 

de bacharelado [...]” (BRASIL, 2001d, p. 46).  
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Como podemos perceber pelos exemplos acima, o argumento da inovação estava bem 

incorporado na fala dos pareceristas do CNE, sobre a educação como um todo, principalmente 

no sentido de ‘novidades’, de ‘algo novo’. Já no que se refere a uma pedagogia e atuação 

inovadoras por parte dos professores, o parecer, justamente por repetir boa parte das 

competências profissionais dos referenciais de 1999, também não fazia uma afirmação direta 

sobre isso. Em vários pontos referia-se de forma implícita a esse aspecto, quando propunha, 

por exemplo, que os professores tivessem uma disponibilidade flexível para mudanças (p. 43), 

quando definia que ensinar “[...] requer dispor e mobilizar conhecimentos para improvisar, 

isto é, agir em situações não previstas, intuir, atribuir valores e fazer julgamentos que 

fundamentem a ação de forma mais pertinente e eficaz possível [...]” (BRASIL, 2001d, p. 34) 

ou ainda quando se referia ao trabalho coletivo para ampliar “[...] a criação de diferentes 

respostas às situações reais [...]” (idem, p. 51). 

Elaborado por uma comissão específica
112

 após reuniões ocorridas entre Agosto de 

2000 e Maio de 2001, esse parecer enfatizava que em um cenário onde a internacionalização 

da economia e as tecnologias da informação e da comunicação estariam impactando a 

organização do trabalho e a própria cidadania, a educação teria se tornado ainda mais 

importante para promover o desenvolvimento sustentável e a superação das desigualdades 

sociais. Ou seja, novas tarefas passariam a ser exigidas da escola e dos professores e, portanto, 

a atividade docente deveria, segundo o documento, contemplar também outras características, 

tais como a capacidade de investigar, elaborar projetos de desenvolvimentos dos conteúdos 

curriculares, utilizar novas metodologias e estratégias de ensino, entre outras. E nesse novo 

cenário, a formação “tradicional” dos professores seria uma das dificuldades a serem 

superadas, caso se quisesse implementar políticas de melhoria da educação básica para 

atender a essas novas necessidades sociais (BRASIL, 2001d, p. 3-4).  

Olhando mais atentamente, as orientações do Parecer CNE/CP nº 9/2001 na verdade 

repetiam e ampliavam, em alguns pontos, as propostas dos referenciais de 1999 (BRASIL, 

1999). Assim, como os referenciais anteriores, esse documento também propunha que o novo 

paradigma de formação precisava tomar como referência inicial o conjunto de competências. 

Em alguns trechos do parecer podemos até mesmo dizer que havia um verdadeiro plágio dos 

referenciais. Em outros, as mesmas ideias eram apresentadas em frases com construção 

invertida ou através de paráfrases.  

                                                             
112 Essa comissão tinha como presidente, Silke Weber e a relatora responsável era Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira. 
Constituíam ainda a comissão: Éfrem de Aguiar Maranhão, Eunice Ribeiro Durham, Edla de Araújo Lira Soares, Guiomar 

Namo de Mello e Nelio Marco Vicenzo Bizzo. 
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Mas, também havia a supressão/transformação de algumas ideias e algumas propostas 

novas. No caso das supressões/transformações, é interessante destacarmos aqui, um aspecto 

que diz respeito à identificação coletiva dos professores. Enquanto nos referenciais de 1999 

propunha-se, como competências a serem desenvolvidas, a participação coletiva em entidades 

sindicais e a capacidade de analisar a inserção social da educação e as questões de poder 

envolvidas nesse processo, no parecer do CNE essas competências limitavam-se, 

respectivamente a socializar e compartilhar saberes com docentes de outras áreas e conhecer a 

dimensão cultural, social, política e econômica da educação para apenas contextualizar os 

conteúdos ensinados (BRASIL, 2001d). 

Em essência, esse parecer mantinha as mesmas características da proposta para 

formação de professores as quais estavam nos referenciais de 1999: a) desenvolvimento de 

competências profissionais como núcleo central da formação; b) foco central na formação na 

prática; c) formação de professor reflexivo que fosse capaz de agir na incerteza e resolver 

problemas da realidade educacional complexa; d) concepção construtivista de aprendizagem; 

e) avaliação da atuação profissional docente e das instituições formadoras tendo como base as 

competências. Logo, propunha também como perspectiva metodológica de formação, que os 

futuros professores fossem submetidos a situações de aprendizagem focadas em situações-

problemas e no desenvolvimento de projetos. E foi, portanto, isso que se apresentou também 

na Resolução CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 2002e), a qual instituiu definitivamente as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, em 

cursos superiores de licenciatura plena. 

Essa resolução refletiu as orientações anteriores dos referenciais de 1999 e do Parecer 

CNE/CP nº 9/2001, propondo que o desenvolvimento de competências seria tanto uma 

concepção nuclear dos cursos de formação como também um referencial para avaliação 

desses cursos e dos próprios professores. E, assim como os referenciais de 1999 e o parecer de 

2001, a Resolução CNE/CP nº 1/2002 também fazia referência de forma indireta à capacidade 

inovadora dos professores, ao propor que sua aprendizagem, nos cursos de formação, deveria 

ser orientada por um princípio metodológico traduzido pela ação-reflexão-ação e que 

apontava para resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas principais 

(BRASIL, 2002e, p. 3). De forma mais direta, se refere às inovações em seus artigos 2º e 14º. 

No caso desse último, percebemos que a resolução incorporava a orientação presente na meta 

13 do PNE 2001-2010, sobre a gestão e financiamento, ao propor que cada instituição 

construísse projetos inovadores próprios. Já o artigo 2º, se referia ao uso de tecnologias das 
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TIC’s (tecnologias da informação e da comunicação) e de materiais e metodologias 

inovadoras (BRASIL, 2002e). 

Como podemos perceber, até esse momento, apesar de a fala dos pareceristas do CNE 

estar impregnada de termos relacionados à inovação, a argumentação sobre a necessidade de 

professores inovadores ainda aparecia de forma tímida e implícita nas diretrizes oficiais para a 

formação de professores. O que parece um pouco contraditório, visto que nas políticas 

educacionais gerais se enfatizava bastante a questão da inovação educacional e de que a 

escola formasse indivíduos inovadores para uma sociedade do conhecimento. Talvez isso 

possa ser explicado pelo fato de que as políticas de formação docente estivessem centradas na 

questão das competências que, de forma indireta, contemplam a inovação. Ou talvez seja 

consequência de um desencontro entre as ações das secretarias do próprio MEC. 

Mesmo assim, é importante ressaltar que, como apontam Ferreira, Guimarães e Souza 

(2011), ao centrar a formação e a avaliação dos professores em torno das competências, as 

diretrizes propostas nessa resolução de 2002 acompanhavam a lógica de reforma 

administrativa do aparelho do Estado, iniciada em 1995, pautando-se por uma concepção 

gerencialista e meritocrática. Com isso, buscava formar não educadores, mas trabalhadores 

para um mercado educacional privado cada vez mais em expansão, onde o individualismo e 

flexibilidade de atuação andariam junto com a instabilidade nos empregos. Daí, portanto, a 

necessidade de professores flexíveis às mudanças e, de preferência, criativos, inovadores, ou 

seja, uma espécie de transplante da organização toyotista do trabalho para o interior das 

instituições educacionais, devendo o trabalhador adaptar-se rapidamente às diferentes 

funções. Para Eduardo Ribeiro (2005), a noção de competência presente nesse discurso acaba 

instaurando o subjetivismo e o relativismo nas relações sociais e profissinais, fomentando o 

individualismo. 

Portanto, podemos afirmar que, de forma indireta, essas diretrizes propunham um 

perfil de professor inovador em relação à sua atuação na escola, mas por outro lado submisso 

e não questionador das mudanças e ‘inovações’ que seriam propostas em outras instâncias 

para a escola e seu próprio trabalho. E ao propor uma coletividade docente restrita apenas ao 

plano pedagógico, de socialização e compartilhamento de saberes da prática, 

contraditoriamente também estimulava o individualismo em relação à luta por direitos e por 

melhores condições de trabalho. Isso, conforme também indicam Ferreira, Guimarães e Souza 

(2011), dificulta a capacidade de identificação dos professores com seu coletivo, levando os 

professores a se isolarem em suas conchas. E, como lembra-nos Harvey (2008), ao se referir 
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ao desmonte dos sindicatos feito por Tatcher na Inglaterra e por Reagan nos EUA, nada mais 

interessante para o capital, que a pulverização da coletividade. 

Esse cenário de propostas de uma formação de professores centrada no 

desenvolvimento de competências, a partir principalmente, da reflexão sobre os 

conhecimentos da prática, não se alteraria com o início do primeiro mandato do presidente 

petista Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, nesse governo se intensificaria um modelo de 

formação em serviço e a distância.  

Assim, como diferentes autores discutem (FREITAS, HELENA, 2003, 2007; GIOLO, 

2010; MEDEIROS, 2011) esse tipo de formação vem constituindo-se em uma tendência forte 

nas políticas de formação de professores. Como resume Helena Freitas (2003, 2007), a forma 

adotada a partir dos anos 2000 para a formação em nível superior dos professores, seguindo 

orientações dos organismos internacionais, buscava atender de forma massiva à demanda por 

educação, mas com custos reduzidos. Com isso, reforçou-se a perspectiva da formação em 

serviço e a distância representando, segundo Helena Freitas (2007), novas formas de 

organização da formação, com uso de mídias interativas e novas tecnologias da informação e 

comunicação, com projetos partindo principalmente da dimensão prática do trabalho dos 

professores.  

Para essa autora, as ações do MEC desde os anos 2000 vêm se pautando, em grande 

medida, pela continuidade de programas de caráter continuado e compensatório destinados à 

formação de professores leigos em exercício e a distância. Como exemplos disso a autora cita 

o Proformação, programa criado em 1997 e encerrado em 2004
113

, o Pró-Infantil, programa 

voltado para a formação em nível médio de professores em exercício da educação infantil, o 

Pró-Licenciatura, para professores em exercício do ensino fundamental e médio, ambos de 

2005 e a criação da Universidade Aberta do Brasil em 2006 (FREITAS, HELENA, 2007). 

Além destes, podemos citar também cursos de especialização a distância, criados mais 

recentemente através do Programa Nacional de Escola de Gestores da Educação Básica
114

 e o 

programa Mídias na Educação
115

. 

                                                             
113 De acordo com Andrade (2009), esse programa durou dez anos. Logo, teria sido encerrado no Brasil em 2007 e não em 
2004. 
114 Esse programa foi criado como parte das ações do PDE de 2007, reunindo experiências anteriores, iniciadas em 2005, que 

incluíam cursos de extensão e aperfeiçoamento em gestão escolar e que deram origem a cursos de pós-graduação lato sensu. 
Atualmente os cursos oferecidos pelo programa são: Curso de Especialização em Gestão Escolar, Curso de Especialização 
em Coordenação Pedagógica e Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar. Mais informações em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12337&Itemid=695>, Acesso em 21 de Maio de 
2013, 19: 36 h. 
115 Esse programa objetiva proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da 
informação e da comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e impresso – para professores da educação básica. 
Desenvolvido pela extinta Secretaria de Educação a Distância do MEC (SEED) em parceria com secretarias de educação e 

universidades públicas, o programa possui três níveis de curso: extensão (básico com 120 h); aperfeiçoamento (intermediário 
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Ao analisarmos alguns desses programas, podemos perceber que em todos eles as 

diretrizes traçadas nos referenciais de 1999 e nas diretrizes curriculares de 2002 

permaneceram vigentes, mas com mais ênfase na formação em serviço. E, assim como os 

referenciais em que se embasavam, esses programas contemplavam em suas orientações, 

também de forma indireta, um perfil de professor inovador que, refletindo sobre a própria 

prática, fosse capaz de fazer mudanças e transformações nas escolas, com benefícios para a 

comunidade escolar.  

O Proformação iniciou em 1997 sob a coordenação da Secretaria de Educação a 

Distância MEC (SEED/MEC) e encerrou em idos de 2007. De acordo com informação no site 

do MEC, o programa foi financiado inicialmente pelo Fundo de Fortalecimento da Escola 

(Fundescola) com recursos oriundos do Banco Mundial e, posteriormente, passou a ser 

financiado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O programa 

destinava-se à formação, a distância e em nível médio, de professores que atuavam nas séries 

iniciais, classes de alfabetização ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), sem uma formação 

específica. A oferta dos cursos iniciou-se pelas regiões Norte, Nordeste e Centro- Oeste, tendo 

as primeiras turmas estabelecidas em 1999 nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul. Em 2000 passou a ser oferecido em outros estados dessas regiões e, a partir de 2004 - 

antes de ser encerrado – passou a ser oferecido para todo o país
116

. 

Além do Fundef e da LDB/1996, o Proformação fundamentava-se também nos 

referenciais para formação de professores propostos em 1999
117

 e, desta feita, propunha como 

objetivos o resgate da profissionalização docente e aumento da competência profissional dos 

professores em exercício, como forma de melhorar a qualidade do ensino. Também a 

metodologia, assim como nos referenciais, contemplava construção de projetos, resolução de 

situações-problema e a de elaboração de memorial como forma de reflexão e de instrumento 

avaliativo. A orientação curricular para os cursos oferecidos nesse programa seguia também a 

mesma organização de áreas temáticas das diretrizes curriculares para o Ensino Médio, 

buscando assim, de acordo com o texto do guia geral, valorizar os conhecimentos prévios dos 

                                                                                                                                                                                              
com 180 h) e especialização (avançado com 360 h). Mais informações em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=681&id=12333&option=com_content&view=article>, Acesso em 21 de Maio de 

2013, 19: 45 h. 
116 <http://proformacao.proinfo.mec.gov.br/apresentacao.asp>, Acesso em 6 de Abr. de 2013, 21: 30 h. 
117 Essa informação consta no site do MEC e foi confirmado por nossa leitura do Guia Geral. Mas, é importante assinalar 
aqui que nossa análise foi feita a partir da 2ª edição do guia, que é de 2000. Certamente as informações do site também 
partem desse documento mais atualizado, pois sendo um programa de 1997, seria impossível que o Proformação se 
embasasse em referenciais que seriam publicados em 1999, ou seja, dois anos depois de seu lançamento. Certamente, a 1ª 
edição do guia geral do programa pode ter se embasado na também 1ª edição dos referenciais, que são de 1997, ou seja, 
contemporâneos da primeira edição do guia geral. 
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cursistas, tomando sua prática pedagógica como ponto de partida para a reflexão, conforme 

constava no guia geral do programa (BRASIL, 2000b, p. 20). 

Era, principalmente, ao detalhar a proposta pedagógica dos cursos que o Proformação 

fazia referências indiretas à questão da inovação educacional, inclusive considerando as 

próprias atividades dos cursos como inovadoras. Por exemplo, ao afirmar para os professores-

cursistas que a prática pedagógica vivenciada nos estudos estaria relacionada com conteúdos e 

atividades explorados pelo professor e seus alunos ou estariam sugerindo estratégias 

inovadoras para a sua prática e que, com isso, os professores teriam sua atuação “[...] irrigada 

com novos conhecimentos e novas formas de trabalhar em sua sala de aula [...]” (BRASIL, 

2000b, p. 44, grifos nossos). Outro ponto em que se referia implicitamente à inovação é ao 

afirmar algo que também estava nos referenciais de 1999 e nos quais o Proformação 

embasava-se: que o professor deveria desenvolver atitudes de disponibilidade para se atualizar 

e flexibilidade para mudanças e formular propostas de intervenção pedagógica.  

Cabe comentarmos ainda que esse guia do Proformação era um documento de 

natureza bastante ampla, pois além de explicar o que seria o programa, seus referenciais legais 

e teóricos e sua proposta pedagógica e metodológica, trazia também orientações dirigidas aos 

professores-cursistas sobre quantas horas de estudos semanais deveriam ter, como ler os 

textos-guias, como preparar seminários, projetos, memoriais e até mesmo como se comportar 

durante os momentos individuais e coletivos presenciais. Entendemos que, por se tratar de 

uma proposta de formação a distância, esse detalhamento das ações e atitudes que os 

professores-alunos deveriam ter pode ser tomado como um zelo em bem orientá-los para um 

melhor aproveitamento do curso. Todavia, por outro lado, essa perspectiva parece remeter à 

concepção de inovação educacional que vigorava entre as décadas de 1960 e 1970, vindas de 

cima para serem utilizadas pelos professores, apesar de o guia geral afirmar que se pretendia 

formar professores reflexivos e críticos
118

.  

Destaca-se também que o guia chamava a atenção para a questão de construir-se uma 

identidade profissional docente (BRASIL, 2000b). Mas, como nos informa Medeiros (2011), 

o Proformação combinava os modelos inglês e norte-americano de educação a distância, 

definindo três categorias de professores: a) os especialistas em conteúdo; b) professores-

formadores; c) tutores. Logo, resta-nos perguntar com qual dessas categorias o professor-

cursista deveria/poderia identificar-se. Que identidade seria a sua? Ou de forma coerente com 

                                                             
118 Medeiros (2012), que trabalhou na concepção e implantação desse programa, parece confirmar essa nossa compreensão, 
pois afirma que este era uma versão mais atualizada do Logos I e II do período militar e, como tal, também foi financiado por 

organismo internacional, o Banco Mundial, e contou com orientação de consultor externo. 
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a nova cultura profissional neoliberal, deveria aceitar essa flexibilidade e pulverização da 

identidade profissional? 

Apesar de amplamente disseminado em países da África, com apoio técnico do MEC 

brasileiro e financiamento de organismos internacionais como a Unesco (MEDEIROS, 2011), 

no Brasil o Proformação foi de certa forma encerrado e toda sua logística foi transferida para 

um novo programa de formação a distância, o Pró-Infantil. Contudo, no plano concreto essa 

transposição, segundo Medeiros (2011), foi feita de maneira inadequada, com uma equipe 

técnica a qual não tinha conhecimento exato do Proformação, resultando em um processo com 

qualidade menor e em problemas recorrentes na produção do material pedagógico-didático e 

na implementação do novo programa. 

Como o guia geral do Pró-Infantil (BRASIL, 2005d) é praticamente idêntico ao do 

Proformação, discutido acima, a análise e conclusões que apresentamos acima a respeito da 

inovação dos professores no documento de 2000, permanecem válidos e não vemos 

necessidade de repetí-los aqui
119

. Acrescentamos apenas que, no caso das diretrizes 

curriculares para o Pró-Infantil (BRASIL, 2005d), por exemplo, sua proposta pedagógica 

destacava a importância da reflexão dos cursistas sobre sua trajetória escolar, sua prática 

pedagógica bem como as experiências vivenciadas no próprio programa. Além disso, 

contemplava também entre as atividades individuais dos cursistas, a elaboração de registros 

reflexivos, memoriais e portfólios, documentos estes que nas diretrizes anteriores (BRASIL, 

1999, 2002e), eram considerados como formas alternativas de organização do tempo e dos 

espaços de formação. De acordo com site do MEC, o programa havia sido criado porque 

dados do Censo Escolar de 2004 comprovaram a existência de aproximadamente 40 mil 

professores atuando na educação infantil, sem possuir a formação devida
120

. 

Justificativa similar foi usada no caso do Pró-Licenciatura (BRASIL, 2005e), que 

também foi implementado seguindo o mesmo modelo operacional do Proformação. Alegando 

que cerca de 184 mil professores dos anos finais do ensino fundamental e 56 mil do ensino 

médio atuavam sem possuir formação adequada, esse programa tinha como cerne a oferta à 

distância de cursos de licenciatura para os professores em exercício. Previsto para ser um 

programa de referência com flexibilidade para ser usado em outras áreas, o Pró-Licenciatura 

destacava que um dos alicerces da proposta era a formação contextualizada do educador, 

através de uma metodologia a qual buscava construir uma escola comprometida com a 
                                                             
119 Segundo Medeiros (2012), embora o Pró-Infantil tenha sido concebido e instituído no primeiro mandato do governo Lula 
(2003-2006), utilizou a mesma matriz político-pedagógica do Proformação que foi criado em 1997 no governo FHC (1995-
2002), inclusive apresentando concepções de formação, metodologia e avaliação semelhantes. 
120 Disponível em: <http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_82.php>, Acesso em 6 Abr. de 2013, 21: 04 h. 
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reflexão. Assim, propunha que a experiência dos professores deveria ser o ponto de partida 

para a reflexão de sua prática pedagógica, ou seja, a partir de sua própria prática os 

professores deveriam refletir e experimentar, sem interromper seu trabalho nas escolas, o que 

aprenderiam no curso de formação a distância. Entre alguns aspectos caracterizadores dos 

cursos, o documento geral do Pró-Licenciatura propunha, assim como nos referenciais 

anteriores, que os professores mantivessem um registro por escrito de suas atividades, na 

forma de portfólios ou diários de bordo que funcionassem como uma memória viva de seu 

processo de formação (BRASIL, 2005e). 

Assim como nos referenciais de 1999 e nas diretrizes curriculares de 2002, podemos 

perceber nas proposições do Pró-Licenciatura também uma referência indireta à atuação 

inovadora dos professores como, por exemplo, ao afirmar que compreendia o educador como 

“[...] sujeito capaz de propor e efetivar as transformações político-pedagógicas que se impõem 

à escola [...]” (BRASIL, 2005e, p. 3) ou, ainda, quando afirmava que investir nos professores 

seria essencial para que houvesse transformações na escola. Essa referência indireta também 

estava presente, quando o programa explicitava que tipo de professores pretendia formar: 

 

[...] profissional capaz de contribuir para a construção dessa escola, preparado para 

propor e implementar as ações necessárias à sua transformação [...]. Para tanto, tal 

profissional precisa de [...] capacidade e segurança para migrar do papel de 

reprodutor de conhecimento produzido por terceiros para o de produtor de 

conhecimento, autor de seu projeto profissional e de bens culturais (incluindo 

propostas pedagógicas e materiais de apoio à educação). (BRASIL, 2005e, p. 8). 

 

Essa alusão a uma atuação inovadora por parte dos professores também pode ser 

deduzida, quando o texto afirmava que a participação nos cursos não deveria resultar apenas 

em novas estratégias de ensino, mas também em contribuições à escola e à comunidade 

escolar, através de intervenções concretas. Dessa forma, entre algumas características dos 

cursos de formação, estes deveriam possibilitar aos professores-alunos que experimentassem 

práticas de ensino-aprendizagem, produção de materiais de apoio e propostas de 

interdisciplinaridade e de intervenção social (BRASIL, 2005e, p. 12). 

Interessante lembrar que essa expectativa de que os professores formados atuassem de 

forma interventora na sociedade, principalmente no intuito de solucionar problemas da 

comunidade local, era bem condizente com o que estabeleciam as novas percepções do 

governo sobre a inovação, nas suas políticas de CT&I. Devemos lembrar que a partir de 2005, 

essas políticas de CT&I, dentro de uma visão sistêmica, passaram a defender uma nova 
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modalidade de inovação: inovações sociais feitas pelos próprios cidadãos. Com isso se 

buscava, de certa forma, desresponsabilizar o Estado
121

. 

Além disso, vale ressaltar também que ao definir as diretrizes metodológicas e 

pedagógicas dos cursos oferecidos, as propostas do Pró-Licenciatura pareciam considerar que 

as experiências vivenciadas nos cursos de formação seriam ou deveriam ser elas próprias, 

inovadoras, ao afirmar que “[...] ampliam-se as possibilidades de que as inovações tratadas em 

cada um desses programas possam ser experimentadas na escola com menor resistência por 

parte dos colegas, tanto do corpo docente como dos gestores” (BRASIL, 2005e, p. 11). 

E, assim como proposto no PNE de 2001 e nas diretrizes curriculares de 2002, as 

orientações desse programa chamavam atenção para a importância de o corpo gestor das 

escolas apoiar e estimular os professores, viabilizando condições para que experimentassem 

suas “novas descobertas” (BRASIL, 2005e, p. 12). Como podemos perceber ao mesmo tempo 

em que propunha, de forma indireta, a formação de professores inovadores e estimulava a 

troca de experiências entre estes, também ficava implícita nesse documento uma percepção 

dos professores como reprodutores de experiências e inovações produzidas em outro espaço e 

por outras pessoas, ou seja, uma proposta, de certa forma, contraditória. 

Pela análise acima, podemos concluir que a perspectiva de formar professores 

inovadores estava presente nas propostas desses cursos de formação a distância, 

principalmente no sentido de uma inovação pedagógica, ou seja, inovações produzidas pelos 

professores e/ou copiadas dos cursos os quais se limitavam à esfera do pedagógico, da 

produção de novas estratégias e recursos de ensino. Cabe lembrar também que a concepção de 

educação desses programas era a mesma da LDB de 1996, ou seja, um processo de construção 

permanente que não ocorreria apenas nas escolas, mas em todos os âmbitos da sociedade.  

Além disso, outro aspecto que podemos questionar é se realmente tais cursos seriam 

capazes de formar professores inovadores, haja visto que, como afirmava o próprio guia geral 

do Proformação (BRASIL, 2000b), nos cursos a distância há uma divisão de trabalho 

envolvendo os que produzem os materiais e os que trabalham esses conteúdos com os alunos. 

Assim, os materiais a serem utilizados são elaborados por especialistas em uma determinada 

instância (esfera da produção) e estes não são as mesmas pessoas a trabalharem diretamente 

nos cursos (esfera da circulação) com os professores-alunos, que por sua vez, nas salas de 

aulas das escolas (esfera do consumo), podem simplesmente usá-los de forma imitativa e sem 

questionamentos, adaptá-los e recriá-los ou ainda não utilizá-los já que, certamente, a 
                                                             
121 Nas políticas educacionais essa visão sistêmica seria declaradamente assumida, como também vimos no capítulo 2, a 
partir de 2007, com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), com a alegação de se romper com uma visão 

fragmentada do sistema educacional. 
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realidade na qual os materiais são produzidos e onde os cursos são ministrados, não têm a 

mesma complexidade da realidade de trabalho dos professores nas escolas. Em nossa 

compreensão de inovação, ao questionar o que lhe é fornecido via cursos e buscar modificá-

los para atender às demandas de sua realidade educacional, os professores estariam atuando 

verdadeiramente como inovadores
122

. 

Logo, apesar de emergirem em um contexto de reforma educacional imbuída do 

argumento sobre inovar para a ‘competitividade na sociedade do conhecimento’, e da 

importância de considerar-se a realidade complexa das instituições escolares, os cursos de 

formação a distância revivem, em certos aspectos, aquela concepção de inovação típica dos 

anos 1960 e 1970, que entendia a escola como laboratório de aplicação das inovações e os 

professores como aplicadores destas experiências. Como lembra-nos Medeiros (2011), tanto 

esses programas mais recentes como também os do período militar, como Logos I e II, são 

experiências marcadas principalmente pela formação técnica e fundadas na divisão do 

trabalho. 

Como afirmou Helena Freitas (2007), a tendência da formação de professores a partir 

dos anos 2000 passou a ser a de programas de formação continuada a distancia para qualificar 

professores leigos, sem que os mesmos precisassem interromper seu trabalho nas escolas. 

Assim, podemos dizer que, as políticas educacionais do primeiro mandato do presidente Lula 

traziam como ‘inovação’ principalmente a ampliação (massificação) da formação a distância e 

em serviço. Claro que é importante reconhecermos que tais cursos certamente trouxeram a 

certificação legal a um grande contingente de professores, principalmente àqueles que 

residem longe das ofertas de cursos de formação presencial. Mas, dadas estas condições de 

formação, acreditamos que se torna difícil a concretização de um desenvolvimento 

profissional que há anos vem sendo proposto nos referenciais e diretrizes. 

Além disso, no que diz respeito à formação de professores, os quais sejam inovadores, 

entendemos que uma metodologia com uso de textos-guias resumidos, associados a uma 

desvinculação dos aspectos sóciohistóricos sobre a própria profissão, que geralmente ocorre 

em alguns cursos de formação a distância – dificulta uma formação emancipatória e pode 

contribuir ainda mais para a alienação dos profissionais da educação, levando-os a serem 

                                                             
122 Essa divisão de trabalho era reforçada por uma valorização diferenciada das bolsas financiadas pelo FNDE, conforme 
consta no artigo 2º da Lei nº 11.273 de 6 de Fevereiro de 2006, que autorizava a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa 
para os participantes de cursos de formação inicial e continuada de professores da educação básica (BRASIL, 2006d). E 
também na Resolução FNDE/CD nº 44 de 29 de Dezembro de 2006 (BRASIL, 2006e). Conforme esses documentos, os 
valores das bolsas variavam de 100 a 1.200 reais mensais. Na nova resolução do FNDE/CD nº 26, de 5 de Junho de 2009, 
esses valores diferenciados permaneciam os mesmos (BRASIL, 2009b). 
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apenas repetidores ou produzirem inovações no plano meramente pedagógico, sem condições 

de uma perspectiva crítica e realmente transformadora. 

A partir do segundo governo Lula (2006-2010), as políticas para a formação e 

valorização do magistério apresentaram alguns avanços positivos como a Lei do Piso Salarial 

Profissional Nacional - Lei nº 11.738 de 16 de Julho de 2008 (BRASIL, 2008c) - o 

estabelecimento de diretrizes para planos de carreira e remuneração do magistério, a 

instituição de uma Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica (Decreto nº 6.755 de 29 de Janeiro de 2009) e, como consequência desse último, a 

criação de um Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e dos 

Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente (BRASIL, 2009c).  

 Por outro lado, também nesse período o processo de formação a distância e em 

serviço intensificar-se-ia, principalmente com a reforma universitária que já se processava 

indiretamente pelas políticas para a educação superior. Diferentes ações e programas 

induziram a expansão e interiorização do ensino superior, principalmente na modalidade a 

distância. O primeiro passo nessa direção foi dado com o Decreto nº 5.622 de 19 de 

Dezembro de 2005, em que o presidente Lula regulamentou o artigo 80 da LDB/1996 sobre a 

educação a distância (EaD) (BRASIL, 2005b). Na sequência, os programas de educação a 

distância seriam todos reunidos sob a tutela de um sistema maior, o ‘Universidade Aberta do 

Brasil’ (UAB).  

De acordo com o primeiro artigo do decreto nº 5.800/2006, a UAB estaria voltada 

prioritariamente para a oferta de cursos de licenciatura e de formação, inicial e continuada, de 

professores da educação básica, de cursos para capacitação de gestores e outros trabalhadores 

da educação básica, bem como oferecer cursos superiores a distância em outras áreas do 

conhecimento. Esse decreto estabelecia também que um dos objetivos da UAB seria fomentar 

a pesquisa em “[...] metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de 

informação e comunicação [...]” (BRASIL, 2006c). Em seu artigo 7º, o decreto afirmava que a 

coordenação da implantação, acompanhamento e avaliação da UAB seriam feitos pelo MEC. 

Mas, isso mudaria com a Lei nº 11.502 de 11 de Julho de 2007, que ampliaria as 

competências da Capes e traria consequências não apenas para a formação docente, como 

também para a educação básica como um todo (BRASIL, 2007f). 

Para apoiar a criação dessas metodologias inovadoras e outras experiências 

alternativas de formação de professores, o governo Lula criou três programas de fomento: o 

Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), o Observatório da Educação 

(Obeduc) – ambos em 2006 - e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
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(Pibid), em 2007. O Obeduc estava voltado para o fomento à pós-graduação stricto sensu em 

Educação, enquanto o Prodocência e o Pibid eram programas relacionados especificamente 

com o desenvolvimento de propostas nas licenciaturas das instituições federais, que gerassem 

experiências inovadoras de formação docente e aproximação entre os cursos e a educação 

básica. 

O Prodocência foi criado no âmbito do Departamento de Modernização e Programas 

da Educação Superior da Secretaria de Educação Superior (SESu/DEPEM) e sua prioridade, 

de acordo com o primeiro edital, em 2006, era elevar a qualidade da graduação, fomentando 

propostas de melhoria do ensino nos cursos de licenciatura oferecidos por instituições federais 

de ensino superior
123

. De acordo com esse edital, os objetivos do Prodocência seriam 

estimular novas estratégias e modernização do ensino superior, ampliar as ações de formação 

de professores, principalmente a formação inicial nas licenciaturas e apoiar a implementação 

de novas diretrizes curriculares para a formação docente (BRASIL, 2006f, p. 2). 

 Em nenhum momento o edital mencionava diretamente à questão da inovação, mas 

isso ficava implícito no primeiro dos objetivos acima e em outras partes do edital como, por 

exemplo, ao afirmar que as instituições poderiam apresentar propostas direcionadas a 

experimentar alternativas metodológicas de ensino e outras ações as quais induzissem à 

flexibilização e dinamização do currículo dos cursos de licenciatura (BRASIL, 2006f, p. 2).  

Contudo, é importante destacarmos aqui, que o financiamento do programa não se 

referia apenas a inovações pedagógicas, como novas formas de ensino, recursos, avaliação, 

dentre outros. Tratava-se também de mudanças na forma de organizar e estruturar os cursos e 

seus currículos. Mas, reestruturar em que sentido? Apesar de o edital não deixar isso claro, se 

considerarmos as tendências de expansão e interiorização do ensino superior, via EaD, bem 

como o termo ‘modernização’ no primeiro objetivo acima, não estaríamos errado em afirmar 

que o financiamento do Prodocência induzia a essa última modalidade. Portanto, o que o 

governo estava entendendo como modernizador e inovador do Ensino Superior e das 

licenciaturas, traduzia-se principalmente em uma expansão da oferta de cursos na modalidade 

a distância. 

Vale lembrar que uma das argumentações que se passou a ter na discussão sobre 

CT&I, a partir do governo Lula, foi a relação entre inovação e os problemas sociais, 

passando-se a convocar a sociedade e a comunidade universitária a atuar de forma a 

solucionar ou minimizar as dificuldades, com suas inovações. Daí, certamente, o fato de o 

                                                             
123 Previa nesse edital a aplicação de dois milhões de reais para apoiar as propostas, sendo até 80.000 para cada projeto 

aprovado. 
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edital de 2006 do Prodocência afirmar que as propostas deveriam objetivar a solução dos 

problemas na formação inicial de professores, tanto em nível regional quanto nacional 

(BRASIL, 2006f). 

Quanto à concepção de formação docente, que orientava esse programa, entendemos 

que se assemelhava àquela que estava presente nos referenciais de 1999 e nas diretrizes 

curriculares para formação de professores, de 2002. Como o próprio edital afirmava, um dos 

objetivos do programa era apoiar a implementação das novas Diretrizes Curriculares - que, até 

então, ainda eram as de 2002 - e que buscava selecionar propostas as quais contemplassem 

“[...] atividades relevantes para a formação e para o exercício profissional dos futuros 

docentes e que fortaleçam a formação do educador tendo no princípio da unidade entre teoria 

e prática a base para a atuação do educador [...]” (BRASIL, 2006f, p. 2).  

No edital de 2007 o Prodocência passou a contemplar também cursos de licenciaturas 

de Instituições Estaduais de Ensino Superior, mas assim como o edital de 2006, ainda não se 

referia explicitamente nem à inovação e nem à formação a distância. Até a publicação desse 

segundo edital, o Prodocência ainda mantinha-se sob a coordenação do MEC e seus objetivos 

eram praticamente os mesmos e a análise feita anteriormente também é válida. Porém, ainda 

nesse ano o programa foi transferido totalmente para a coordenação da Capes, o que trouxe 

algumas diferenças as quais, também analisaremos em um segundo momento. 

Outro programa de fomento, o Obeduc, foi instituído pelo Decreto nº 5.803 de 8 de 

Junho de 2006 e sua coordenação era realizada conjuntamente pela Capes e pelo Instituto de 

Pesquisas Educacionais (Inep/MEC). De acordo com o decreto, o fomento tinha entre suas 

diretrizes estimular a criação, ampliação e fortalecimento dos programas de pós-graduação 

stricto sensu em educação, além de propiciar a criação, dentro dos programas, de áreas de 

concentração relacionadas aos diferentes campos do conhecimento, principalmente de 

natureza interdisciplinar e multidisciplinar (BRASIL, 2006g). O primeiro edital, de 2006, 

ampliava essas diretrizes, ao acrescentar que o programa pretendia ainda promover o 

estabelecimento de parcerias, redes de pesquisa e consórcios interinstitucionais, buscando 

fortalecer o diálogo entre a comunidade acadêmica, os gestores de políticas educacionais e os 

demais agentes do processo educacional (BRASIL, 2006h, p. 2).  

Esse primeiro edital do Obeduc tinha uma natureza mais ampla, aberto a propostas 

com eixos temáticos que contemplassem os seguintes níveis e modalidades de ensino: 

educação básica, educação superior, educação profissional, educação continuada e educação 

especial. Dentro desses eixos, a prioridade seria para algumas áreas temáticas, tais como 

avaliação educacional, análises do fluxo escolar, ensino de ciências, educação e mercado de 
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trabalho, dentre outras, que poderiam ser propostas por um núcleo de pós-graduação ou por 

núcleos atuando em rede (BRASIL, 2006h). Até esse primeiro momento, o programa não 

fazia referência direta à busca de experiências inovadoras, o que mudaria a partir de 2007 

quando então a Capes teve suas competências modificadas, passando a contribuir com as 

políticas de formação de professores também da educação básica. 

Vale ressaltar aqui, que esses programas eram, até então, ações fragmentadas do 

governo. Quadro que mudaria com a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) de 2007 (BRASIL, 2007a), o qual se baseava em uma concepção sistêmica típica do 

meio empresarial. A partir desse momento, as políticas educacionais do governo Lula 

assumiram, no plano teórico-normativo, uma visão sistêmica, argumentando estar rompendo 

com o que afirmava ser uma visão fragmentada do governo FHC. Em nossa compreensão, 

com isso o governo Lula, contraditoriamente, dava continuidade, em certa medida, à 

perspectiva neoliberal presente nas políticas de governo de FHC. 

Na ótica desse Plano de Metas, a escola era entendida como uma grande empresa a ser 

gerida por todos e que precisaria articular-se com os demais sistemas sociais, para ser eficaz e 

produtiva. Nessa perspectiva, os trabalhadores das escolas, passam a ser vistos também como 

os empregados de qualquer instituição de natureza empresarial e, portanto, podem ter seu 

desempenho medido e avaliado. Era justamente isso que propunha o Plano de Metas para os 

docentes e demais trabalhadores educacionais; uma valorização meritocrática dependente da 

avaliação de desempenho: 

 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da 

educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo 

desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, 

responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de 

atualização e desenvolvimento profissional; 

XV - dar conseqüência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável 

após avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local; 

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e 

exoneração de diretor de escola. (BRASIL, 2007b, artigo 2º). 

 

 Quanto à formação, o Plano de Metas estabelecia apenas que os entes federados os 

quais aderissem ao “Compromisso” deveriam instituir programa próprio ou em regime de 

colaboração para formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Com isso, 

reforçava a possibilidade de expansão do mercado educacional privado, além de 

desresponsabilizar o Estado sobre a formação dos trabalhadores da educação.  
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 Seguindo essa lógica, o PDE contemplava a criação de um Sistema Nacional de 

Formação, estabelecendo a formação dos professores e a valorização dos profissionais da 

educação como um de seus pontos principais. Mas, o PDE apenas organizava sob uma mesma 

normatização, diferentes programas e experiências que já estavam em andamento nas políticas 

do país. No caso da formação de professores, essas mudanças já vinham se processando e para 

o PDE 2007, o sistema UAB e o Pibid eram considerados precursores desse futuro sistema 

nacional público de formação de professores.  

Outra medida tomada no conjunto da reforma da educação superior do segundo 

mandato do presidente Lula e que afetou a formação de professores, foi o movimento iniciado 

com o Decreto nº 6.095 de 24 de Abril de 2007, o qual estabelecia diretrizes para a integração 

de instituições federais de educação tecnológica, com o intuito de criar os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). O decreto propunha, no artigo 3º do capítulo II, 

agregar os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), Escolas Técnicas 

Federais (ETFs), Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) e Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais, localizados em um mesmo Estado (BRASIL, 2007c). 

Além das atividades, que os antigos centros de formação tecnológica já exerciam, os 

IFs passariam também a oferecer cursos de formação inicial e continuada de professores para 

a educação básica, principalmente nas áreas de física, química, biologia e matemática, além 

de pós-graduação no ensino de ciências. De acordo com o artigo 4º do Decreto 6.095/2007, as 

atividades que a vocação institucional dos novos IFs deveria contemplar, seriam, entre outras, 

consolidarem-se como centros de excelência na oferta de ensino de ciências às escolas 

públicas, priorizar a divulgação científica e o empreendedorismo, estimulando o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 2007c). 

Assim, os novos IFs passariam a ser considerados como instituições de educação 

superior, tanto básica como profissional, pluricurricular e multicampus, especializados na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.  

Essas diretrizes foram reafirmadas pela Lei nº 11.892 de 28 de Dezembro de 2008, que 

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008b). De acordo com essa 

lei, a nova rede federal de educação profissional, científica e tecnológica seria constituída, 

além dos IFs, também pelas seguintes instituições: Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET-RJ) e de Minas Gerais (CEFET-MG) e Escolas Técnicas Vinculadas às 
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Universidades Federais
124

. Estabelecia ainda, em seu artigo 8º, que os IFs deveriam destinar 

um percentual mínimo de 20% de suas vagas para cursos de licenciatura, bem como para 

programas especiais de formação pedagógica, com vistas a formar professores para a 

educação básica – principalmente em ciências e matemática - e também para atuarem na 

educação profissional (BRASIL, 2008b). 

Com isso, além da expansão e interiorização do ensino superior como um todo e, mais 

especificamente dos cursos de licenciatura, através da educação a distância, a reforma da 

educação superior do governo Lula concretizou ainda mais as orientações que, oriundas do 

Banco Mundial em 1995, penetraram na educação brasileira via LDB/1996 e estavam 

presentes no PNE de 2001 do governo FHC: a flexibilidade e diversidade de cursos de 

formação docente, estimuladas por programas de fomento como o Prodocência.  

Todavia, as políticas educacionais não se limitam a processos simples, mas trata-se 

sim, de um movimento complexo, em que diferentes agentes atuam e muitas vezes, essa 

atuação e suas inter-relações não ficam explícitas. Por isso é importante chamarmos a atenção 

aqui, para um fato o qual mostra como a elaboração de políticas para formação de professores 

no Brasil vem seguindo orientações de organismos internacionais, com a concordância e 

atuação ativa de intelectuais internos. Nesse caso, geralmente são acadêmicos, adequadamente 

denominados por Shiroma, Evangelista e Moraes (2007) como “arautos” das reformas e que 

atuam de diversos pontos do contexto. 

Um dos motivos que levou a essa decisão de ampliar e diversificar a oferta de cursos 

de formação de professores, principalmente nas áreas de ciências e matemática, foi a 

publicação, em Maio de 2007, do relatório ‘Escassez de professores no Ensino Médio: 

propostas estruturais e emergenciais’ (BRASIL, 2007g), por uma comissão especial da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Utilizando dados 

comparativos de países da OCDE, em relação à educação básica e ao rendimento de alunos do 

ensino médio no Pisa, e antecipando dados de pesquisa do Inep sobre a oferta e demanda de 

professores, a comissão constituída por Antônio Ibañez Ruiz, Mozart Neves Ramos e Murílio 

Hingel
125

, alertava para um possível “apagão do ensino médio” já que, segundo os autores, o 

Fundeb ampliaria a oferta dessa modalidade, mas a formação de professores pelas 

universidades não seria capaz de atender a essa demanda. Além disso, o relatório chamava a 

atenção para o baixo interesse de jovens em ingressar na carreira do magistério e para a 

                                                             
124 Recentemente, pela Lei nº 12.677 de 25 de Junho de 2012 (BRASIL, 2012c), foi incluído nessa rede o Colégio Pedro II, 
com mesma estrutura e organização dos IFs e, portanto, também autorizado a oferecer cursos de licenciatura. 
125 Esse último foi ministro da Educação no governo de Itamar Franco (1992-1994). 
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evasão dos cursos de licenciatura, devido, entre outras razões, à baixa atratividade dos salários 

da profissão e faltas de perspectivas em relação a um plano de carreira (BRASIL, 2007g). 

Para solucionar o que se desenhava como um futuro problema, a comissão apresentou 

nesse relatório duas categorias complementares de propostas: a) estruturais, com aplicação de 

médio e longo prazo; b) emergenciais, que exigiriam uma atuação mais imediata. Entre estas 

últimas propunha, por exemplo, que fossem aproveitados profissionais liberais de outras áreas 

os quais quisessem dedicar-se à docência, fornecendo-lhes cursos de capacitação pedagógica 

e que alunos de graduação, ainda em formação, assumissem aulas em escolas públicas 

carentes de professores formados. Ainda em relação a esse caráter emergencial, sugeria 

também o uso da EaD articulada com o ensino presencial. Entre as mudanças de médio e 

longo prazo, o relatório propunha: formação de professores polivalentes, bolsas de incentivo 

ao ingresso nas licenciaturas, principalmente noturnas, por alunos que trabalham durante o 

dia, bolsas de incentivo à docência para alunos da graduação nos moldes das bolsas de 

iniciação científica, integração da educação básica com o ensino superior, educação a 

distância priorizando o uso dos meios de comunicação nas licenciaturas, dentre outros 

(BRASIL, 2007g). 

Nesse mesmo ano, mais especificamente em Novembro de 2007, a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) também apresentava uma proposta para auxiliar a superar o que 

considerava ser uma “crise” do ensino de ciências na educação básica, apresentando propostas 

parecidas com as do ‘Relatório da Escassez’ como, por exemplo, a formação polivalente dos 

professores, a ênfase nos conteúdos científicos e o uso combinado da EaD com a formação 

presencial (ABC, 2008). Vale destacar ainda, que entre os especialistas ouvidos pela ABC 

estava um dos componentes da comissão que elaborou o relatório sobre a escassez de 

professores no ensino médio, Mozart Ramos. Mas, o que mais nos chama a atenção nesse 

movimento é que ambos os documentos, tanto o da Academia Brasileira de Ciências como o 

da comissão especial sobre a escassez de professores, pautaram-se em publicações da OCDE. 

No caso do documento da ABC, há referências também a documentos do Banco Mundial. 

Nessa ocasião, a OCDE havia realizado, entre 2002 e 2004, uma pesquisa em 25 

países sobre as condições profissionais dos professores e as políticas dessas nações para os 

docentes. O relatório final dessa pesquisa foi publicado originalmente em 2005, em inglês. No 

Brasil, esses resultados foram publicados em 2006 com o título ‘Professores são importantes: 

atraindo, desenvolvendo e retendo professores eficazes’ (OCDE, 2006). E, ao analisarmos 

esse documento, podemos perceber muitas similaridades com as propostas feitas 

principalmente pela Comissão especial sobre escassez no ensino médio (BRASIL, 2007g).  
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Os dados coletados pela pesquisa da OCDE contemplavam diversas dimensões da 

questão docente, desde a formação inicial e continuada, até condições salariais, de mercado de 

trabalho e de incentivo à permanência na profissão, entre outras temáticas. Podemos perceber 

que as ações e prioridades sugeridas nesses diferentes âmbitos, apesar de apresentadas em 

capítulos separados, estão interconectadas. Mas, nos ateremos aqui, principalmente à 

discussão sobre as políticas para formação docente que o relatório apontava como tendências. 

De forma geral, a pesquisa apoiava-se no argumento de que o problema de 

aprendizado dos alunos estaria relacionado principalmente com os professores, seja por sua 

falta (escassez docente) ou por sua má qualificação no caso de países que não enfrentam 

problemas de escassez. Assim, de acordo com esse relatório seria preciso estabelecer perfis 

claros de professores e padrões de desempenho em diferentes estágios da carreira, para 

oferecer critérios para o desenvolvimento profissional, bem como para avaliação de resultados 

(OCDE, 2006). 

O papel desempenhado pelos professores, segundo o relatório, estaria mudando, pois a 

sociedade esperaria que as escolas e os professores fossem eficazes e capazes de preparar os 

estudantes para serem aprendizes independentes e motivados a seguir aprendendo ao longo da 

vida. Dessa forma, segundo apontam os dados da pesquisa, passou-se a exigir dos professores 

uma responsabilidade ampliada, que considerasse o desenvolvimento individual de cada 

aluno, o gerenciamento da aprendizagem e a escola como uma “comunidade de 

aprendizagem” (OCDE, 2006, p. 101). Logo, um perfil de professor eficaz, segundo o 

relatório, deveria enfatizar a aquisição comprovada de uma ampla variedade de competências, 

habilidades e conhecimentos básicos para a prática profissional: 

 

Professores eficazes são pessoas competentes em diversas áreas [...] são pessoas 

intelectualmente capazes, articuladas e versadas, e que conseguem raciocinar, 

comunicar-se e planejar de maneira sistemática. Precisam de sólido conhecimento 

do conteúdo, associado a habilidades para organizar e aplicar esse conhecimento 

para estimular, orientar e avaliar a aprendizagem em ambientes diversos e 

dinâmicos. Professores eficazes também precisam de qualidades pessoais para 
inspirar segurança e confiança entre estudantes, pais e colegas (OCDE, 2006, p. 

142). 

 

Ao analisar os exemplos apresentados pela pesquisa, em que supostamente a 

responsabilidade dos professores deveria ser ampliada, a conclusão a qual chegamos é que, 

para além da capacidade de ensinar bem, que já foi a mais importante função dos professores, 

os países participantes da pesquisa da OCDE esperam que o professor seja uma ferramenta 

multiuso: pesquisador, solucionador de problemas, psicólogo de alunos e de seus pais, 
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gerentes da sala de aula e da escola, avaliador, mediador na relação 

escola/comunidade/mercado e, de quebra, gerente de sua própria formação. De acordo com o 

relatório, uma “[...] nova profissão docente, ‘enriquecida’, mas também com maiores 

exigências [...]” (OCDE, 2006, p. 103). Além disso, como bem demanda os tempos de 

flexibilidade produtiva, o relatório sugeria que os professores deveriam ser capazes de 

mobilidade profissional, ou seja, estarem aptos até mesmo para a possibilidade de mudança 

profissional ou ter outra profissão concomitante com a docência (OCDE, 2006). Enfim, haja 

professor flexível, inovador e criativo para dar conta desta ‘ampliação de tarefas’. 

Como podemos notar, a visão que a OCDE tem sobre a eficácia e as competências 

profissionais dos professores, não destoa muito daquela pregada pelo Banco Mundial e que 

está presente nas políticas educacionais brasileiras, desde os referenciais de 1999 (BRASIL, 

1999) e as diretrizes de 2002 (BRASIL, 2002e). O que não é de estranhar-se, já que os dados 

da pesquisa da OCDE são contemporâneos das discussões sobre as diretrizes aqui no Brasil. 

Além disso, o referencial teórico desse organismo inclui autores como Donald Schön e 

Schulman, cujas discussões, respectivamente, sobre professores reflexivos e pesquisadores, 

influenciaram o debate sobre formação docente presente nos referenciais de 1999 e nas 

diretrizes de 2002. 

Apesar das diferenças existentes entre os países participantes, a pesquisa apontava 

algumas características em comum entre as políticas para professores. Uma dessas 

semelhanças seria a sugestão de que monitoramentos e avaliações mais amplas de inovações e 

reformas – justamente o tipo de serviço especializado prestado pela OCDE – favoreceria a 

formulação de políticas, permitindo aos países identificar inovações bem-sucedidas e divulgá-

las e implementá-las em outras escolas (OCDE, 2006). Esse aspecto é interessante pois, como 

sabemos, desde o governo FHC as políticas educacionais brasileiras vêm dando uma enorme 

importância ao uso de instrumentos de controle e avaliação internos, culminando, já no 

governo Lula, com a criação, no caso da educação básica, de um índice o qual pode ser usado 

para fins de comparação internacional, o Ideb. 

  Mas, é em relação à formação e desenvolvimento dos professores que percebemos 

ainda mais as semelhanças entre as políticas dos países da OCDE e o que vem ocorrendo no 

Brasil desde 2007. No capítulo 3, tratando principalmente sobre a formação docente, o 

relatório apresentava e discutia algumas prioridades e tendências para as políticas de 

formação. Apontava, por exemplo, que as reformas em andamento nos países-membros 

àquela época incluíam modelos de formação mais flexível, com fortalecimento de sua 
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capacidade de pesquisa, valorização da qualificação e maior contato de estagiários com as 

escolas (OCDE, 2006, p. 100). 

Indicava também que as primeiras etapas de formação continuada, formação inicial e 

do desenvolvimento profissional dos professores precisariam estar mais interconectadas, para 

criar uma experiência mais coerente de aprendizagem e desenvolvimento para professores. E 

ainda: 

  

[...] Há também reconhecimento crescente da necessidade de se estimular 

procedimentos mais informais de aprendizagem de professores por meio de reflexão 

mais sistemática, inovação, resolução conjunta de problemas, troca de informações 

e de expertise e experiências. Tais idéias – que por vezes são unidas por conceitos 

como “gerenciamento de conhecimento” ou “escolas como organizações de 

aprendizagem” – começam a ser desenvolvidas em diversos países. (OCDE, 2006, p. 

100, grifos nossos). 
 

Como uma das políticas prioritárias apontadas pelo relatório, estava a de que se 

deveria mudar a ênfase na formação inicial dos professores, para que houvesse uma maior 

aproximação entre os estagiários, seus professores e os professores das escolas tomando estas 

como “organizações de aprendizagem”, de forma a garantir que as experiências de campo e os 

estudos acadêmicos dos estudantes se reforçassem. Para isso, o relatório destacava que em 

programas bem-sucedidos de iniciação à docência, professores das escolas ofereceriam 

orientação e supervisão para professores iniciantes, em estreita colaboração com a instituição 

de formação e os professores formadores destas (OCDE, 2006) 
126

. 

Ainda sobre a formação inicial, o relatório da OCDE propunha que os governos não se 

onerassem em gastos com a formação inicial - chamada no relatório de “formação pré-

serviço” –, sendo mais vantajoso oferecerem programas curtos desse nível de formação, pois 

além de reduzir os custos também facilitaria o ingresso na docência de pessoas vindas de 

outras carreiras, ampliando a oferta de profissionais para o mercado de trabalho. Em vez de 

cursos de formação inicial longos, o relatório sugeria que se priorizasse a formação 

continuada, principalmente através de bônus e outras formas de incentivo para os professores 

cujo desempenho justificasse os gastos (OCDE, 2006). Assim, a valorização e atratividade 

pela carreira docente não se daria por oferta de melhores salários que, como apontava o 

relatório, também oneraria muito os governos, mas através de estímulos meritocráticos, sob o 

jugo da avaliação de desempenho.  

                                                             
126 Como vimos anteriormente, essa era uma das sugestões da comissão especial do CNE sobre a escassez de professores para 
o ensino médio. E, o governo Lula criou em 2007 o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) que, 
como veremos adiante, possui objetivos semelhantes a esses que a pesquisa da OCDE propunha. 
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Outra tendência para a formação e mercado de trabalho docente, apontada pelo 

relatório da OCDE, era a flexibilidade ao ingresso de profissionais de outras áreas na 

docência, por meio de programas de formação inicial curtos e com aproveitamento de créditos 

de sua formação original e de experiências adquiridas fora da educação. Ou seja, uma 

habilitação mais rápida com complementação de conhecimentos pedagógicos, similar ao que 

propunha o relatório da comissão especial sobre a escassez de professores no ensino médio 

(BRASIL, 2007g)
127

. Aliás, a flexibilização de formação em cursos a distância era outra 

tendência sugerida pela pesquisa da OCDE. Importante comentarmos que, com esse conjunto 

de políticas de formação inicial mais curta, formação a distância e complementação 

pedagógica de outros profissionais que queiram tornar-se professores, os governos acabam, a 

médio e longo prazo, saturando o mercado de trabalho com um suprimento ampliado e 

heterogêneo de profissionais docentes. 

A análise desse documento da OCDE nos mostra, portanto, como as sugestões 

aparentemente neutras dadas por instituições e intelectuais internos, para as políticas 

nacionais, muitas vezes se coadunam e repetem as tendências e orientações apontadas por um 

organismo internacional que, como no caso da OCDE, vem se estabelecendo cada vez mais 

como indutor de políticas para países ligados ou não a ele.  

E, a julgar pela análise que realizamos, todo esse movimento representa uma tentativa 

de vincular a formação de professores da educação básica a um projeto mais amplo de 

produção de CT&I, caracterizando assim uma tendência tecnocientificista inovadora, tanto 

nas metodologias e concepções de formação quanto na prática pedagógica desses professores. 

Ou seja, as inovações nos cursos de formação docente, as quais interessam ao projeto maior 

do governo, para fins de formar professores da educação básica, de preferência também 

inovadores, não seriam qualquer tipo de inovação, mas sim aquelas que contemplem as TICs, 

a formação a distância e ainda contribuir com os objetivos de desenvolvimento de C&T. 

Cabe destacar que tal perspectiva, proposta por acadêmicos com formação nas hard 

sciences e que geralmente ocupam cargos e posições significativas no processo de elaboração 

de políticas públicas, supervaloriza certos conhecimentos e atitudes comuns a suas áreas de 

formação, em detrimento de outros tipos de saberes que os professores 

adquirem/desenvolvem ao longo de seu processo de formação. Autores como Pimenta (2002), 

Tardif (2002), Guimarães (2005) e Gauthier et al (2006), apontam que os saberes dos 

professores possuem diferentes naturezas. Nessa perspectiva, entendemos que esses saberes 

                                                             
127 E, como veremos mais adiante, adotado pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) 

idealizado pela Nova Capes, podendo ser presencial ou a distância, articulado ao sistema da UAB. 
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não se encontram fragmentados e hierarquizados com valores ascendentes, mas constituem 

um repertório de conhecimentos o qual pode se mobilizado pelos docentes durante o ato de 

ensinar. Portanto, não se limitam apenas a saberes científico-disciplinares que alguns julgam 

possível medir e quantificar, para fins de avaliação de desempenho. 

Ao colocar a ênfase apenas nesses últimos, com o intuito de alimentar um projeto 

maior de CT&I, entendemos que as políticas induzem a uma dicotomia entre, de um lado, o 

que seriam ‘saberes cientificamente válidos’ porque oriundos das hard sciences e, de outro, os 

saberes pedagógicos e da prática, em detrimento destes últimos. Reforçando assim um 

problema que já é comum em cursos de licenciatura, principalmente nas áreas de ciências e 

matemática. De certa forma, é como se as políticas mais recentes de formação docente, 

migrassem para o extremo contrário ao das políticas dos anos 1990, que embasadas por uma 

“epistemologia da prática”, supervalorizavam apenas os conhecimentos adquiridos no fazer 

cotidiano dos professores, desmerecendo os conhecimentos teóricos científicos da formação. 

Em nosso entendimento, ambas as posturas, separam teoria e prática, dificultando, portanto, a 

práxis dos professores. 

Em certos aspectos, essa tendência já esboçava seus primeiros sinais no primeiro edital 

do Prodocência, em 2006, pois um dos critérios de avaliação das propostas concorrentes ao 

financiamento desse programa era que estas contribuíssem, para que os currículos dos cursos 

se aproximassem do desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 2006f). E, no caso 

específico das licenciaturas oferecidas pelos IFs, a julgar pelas características da vocação 

institucional apontadas no decreto nº 6.095/2007 (BRASIL, 2007c) e pelas finalidades que 

constam na Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008b), a essa tendência associar-se-ia também o 

empreendedorismo e a produção e divulgação científica. 

Bem compatível, portanto, com as expectativas de produção de ciência, tecnologia e 

inovação e com a indução de uma ‘cultura da inovação’ na sociedade, no âmbito de uma 

perspectiva de construir um grande sistema articulado de CT&I, para alavancar a 

competitividade do país. Não custa nada lembrar que, se o objetivo é o de aumentar a 

produção de CT&I, nada melhor que convencer a sociedade da importância dessa ‘cultura do 

novo’. E aos professores, que atuam diretamente na educação das gerações caberia, portanto, 

esse papel de convencimento. Daí advém o interesse em fomentar um tipo específico de 

experiências inovadoras que induzissem esse perfil nos cursos de licenciatura.  

Em nosso entendimento, esse processo de vincular a formação de professores da 

educação básica a um projeto mais amplo de produção de CT&I estruturar-se-ia ainda mais 

com outro movimento também iniciado no ano de 2007, que foi a mudança das competências 
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da Capes, através da Lei nº 11.502 de Julho de 2007. Em seu artigo 1º, essa lei reformulou a 

redação dos artigos 2º e 6º da Lei nº 8.405 de 9 de Janeiro de 1992 e, com isso, a Capes 

passou a subsidiar o MEC tanto na formulação de políticas quanto no desenvolvimento de 

atividades de suporte na formação de profissionais do magistério para a educação básica e 

superior e também no desenvolvimento científico e tecnológico do país. E, para fins de 

consecução dessas novas funções, a Lei nº 11.502/2007 criou também, na reformulação 

supracitada, as figuras do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior e do Conselho 

Técnico-Científico da Educação Básica (BRASIL, 2007f). 

No caso da pós-graduação, a Capes continuaria realizando suas funções tradicionais, 

ou seja, formular políticas, coordenar e avaliar cursos desse nível, estimulando a formação de 

recursos humanos para o magistério no ensino superior e para a pesquisa no país. Mas, com a 

lei, passou a ter essas funções ampliadas abrangendo também a formação de professores da 

educação básica. E como essa formação já era contemplada na modalidade a distância pelo 

sistema UAB, com a Portaria nº 318 de 2 de Abril de 2009 esse sistema foi também 

transferido para a Capes (BRASIL, 2009d) que, de certa forma, já tinha essa competência 

normatizada pelo Decreto nº 5.622/2005, mas apenas para o caso de cursos e programas de 

mestrado e doutorado ofertados na modalidade a distância (BRASIL, 2005b).  

 Essa mudança nas atribuições da Capes trouxe consequências para a educação básica e 

significou um novo marco nas políticas de formação docente no país, pois com a Lei nº 

11.502/2007, essa agência do governo, antes relacionada apenas com a capacitação e fomento 

para a produção científica e tecnológica, principalmente em nível de pós-graduação, passou a 

ter poder de regulação e avaliação também sobre a formação dos professores da educação 

básica. 

 

 

2.1.  A ‘Nova Capes’ e a formação de professores para a educação básica: visão 

sistêmica na indução à inovação 

  

O que passou a ser conhecida como ‘Nova Capes’, ‘Capes do B’ ou ‘Capes da 

Educação Básica’ absorveu programas antigos como o Obeduc, a UAB e o Prodocência, e 

também criou novos programas de fomento, como o Pibid. A leitura do Relatório de Gestão 

2009-2011 da Diretoria de Educação Básica Presencial da Capes (BRASIL, 2012d), ajuda-nos 

a entender um pouco melhor os planos de ação dessa agência para a formação de professores 

da educação básica. Segundo esse documento, a matriz educacional da DEB/Capes busca 
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valorizar o magistério da educação básica, articulando três vertentes: a) formação de 

qualidade; b) integração entre a pós-graduação, formação de professores e a escola básica e; 

c) produção e disseminação do conhecimento. Tudo isso através de programas e projetos 

desenvolvidos, segundo o documento, com base no respeito à autonomia das universidades, 

no compartilhamento de responsabilidades e na abertura à inovação, novas ideias, buscando 

disseminar conhecimento e boas práticas (BRASIL, 2012d). 

De acordo com esse documento, a Diretoria de Educação Básica da Capes tem duas 

linhas de ação: “[...] (a) na indução e no apoio logístico e financeiro à formação inicial de 

professores para a Educação Básica; (b) no fomento a projetos de estudos, pesquisas e 

inovação que contribuam para a qualificação e valorização do magistério da educação básica 

[...]” (BRASIL, 2012d, p. 4). Na primeira linha de ação estaria o Plano Nacional de Formação 

de professores da Educação Básica (Parfor), enquanto a segunda linha contempla um conjunto 

de programas diversos: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), o 

Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), o Observatório da Educação 

(Obeduc), o programa Novos Talentos e também os Projetos Especiais de Apoio à Educação 

Básica. Ainda de acordo com esse relatório, até 2011 totalizava em 195 o número de 

instituições de ensino superior participantes, sendo 92 federais, 39 estaduais, 8 comunitárias e 

56 privadas sem fins lucrativos. 

A DEB/Capes possui também projetos integrados com outras diretorias da Capes, 

como a Diretoria de Relações Internacionais, com a qual colabora no planejamento e 

implementação do programa de Cooperação Internacional para Professores da Educação 

Básica (BRASIL, 2012d). Vale lembrar também, que mais recentemente, através da Portaria 

nº 209 de 21 de Outubro de 2011, a Capes regulamentou o Programa de Mestrado Profissional 

para a Qualificação de Professores da Rede Pública da Educação Básica (Proeb). E, segundo 

organograma apresentado no relatório da DEB/Capes, esses programas e projetos 

contemplariam as diferentes faces da formação docente, a saber: a) Formação inicial: Pibid, 

Parfor e Residência Docente; b) Formação continuada e extensão: Prodocência, Novos 

Talentos, Olímpiadas científicas, Feiras de Ciências e Mostras Científicas, Cooperação 

Internacional para a educação básica e; c) Formação em pesquisa: Obeduc e Observatório da 

Educação Escolar Indígena (BRASIL, 2012d). 

Mas, a que tipos de inovações esses programas se referem? Que perfil de professores 

pretende-se formar? A análise mais específica de documentos relacionados a alguns desses 

programas nos auxiliam a tentar responder a essas questões, bem como compreender as 
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conformações que a Capes vem induzindo, desde 2007, na formação de professores no Brasil, 

principalmente nos cursos de licenciatura.  

Uma das primeiras evidências de que a Nova Capes daria continuidade às tendências 

já vigentes sobre a formação docente, é que a própria Lei nº 11.502/2007 já estabelecia que a 

formação inicial de professores ocorreria preferencialmente de forma presencial, mas 

conjugando o uso de recursos e tecnologias da educação a distância (BRASIL, 2007f). Esse 

aspecto tornou-se quase uma obrigatoriedade, pois caso as instituições e seus cursos 

quisessem concorrer aos financiamentos de projetos e programas da Capes, seus cursos 

presenciais deveriam ter parte de seu currículo e atividades ministrados na modalidade a 

distância, com o uso de tecnologias da informação e comunicação. 

Para dar prosseguimento ao objetivo maior de aproximar os cursos de licenciatura com 

a educação básica, articulando-os também com a pós-graduação, além de criar o Pibid a 

Capes também assumiu completamente a responsabilidade sobre os programas de fomento 

discutidos acima, o Obeduc e o Prodocência. Esses programas mais antigos mantiveram, de 

maneira geral, seus objetivos, mas passaram a apresentar algumas diferenças que são 

importantes discutirmos. 

Como já mencionado, desde que foi criado o Prodocência buscava fomentar 

experiências inovadoras de formação dentro dos cursos de licenciatura. Mas, é importante 

observarmos aqui que, principalmente após ser assumido pela Capes, não interessava qualquer 

tipo de inovação. A análise dos editais desse programa permite-nos afirmar que há um 

determinado perfil de inovação que esse programa, via financiamento, procura induzir nos 

cursos
128

. 

Vale dizer que acrescido aos objetivos previstos no edital de 2006 do Prodocência, o 

edital de 2008 destacava ainda que o financiamento do programa buscava “[...] a articulação 

entre as diferentes licenciaturas e a sua colaboração com as escolas de educação básica da 

rede pública [...]” (BRASIL, 2008d, p. 3). E, ao contrário dos editais anteriores, explicitava 

que o programa contemplava tanto cursos presenciais como cursos na modalidade EaD, além 

de licenciaturas de Instituições Estaduais de Ensino Superior. Outra novidade, que apareceu 

no edital de 2008 do Prodocência, foi a possibilidade de participação dos cursos de 

licenciatura oferecidos pelos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) que, como 

já comentado, foram transformados em IFs e autorizados a também oferecer esses cursos
129

, 

com ênfase no ensino de ciências e em uma formação para o empreendedorismo. Nos editais 
                                                             
128 Vale lembrar que essa era uma das orientações dadas pelo relatório sobre a escassez de professores do ensino médio 
(BRASIL, 2007g). 
129 Cronologicamente, esse edital deve ser anterior à mudança dos Cefets para IFs. 
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dos anos seguintes, 2010 e 2013, passou-se a contemplar também os cursos de licenciatura 

oferecidos por Instituições Municipais de Ensino Superior (BRASIL, 2010e, 2013). Em 

qualquer dos casos, o que se objetiva com o Prodocência é fomentar experiências/projetos 

inovadores dentro dos cursos, que induzam a reestruturação curricular e institucional dos 

cursos de licenciatura, preferencialmente com o apoio das TIC (tecnologias de informação e 

comunicação) visando à organização por grandes áreas e/ou licenciaturas integradas 

(BRASIL, 2008d).  

Diferentemente do Prodocência, que inicialmente estava sob a coordenação apenas do 

SESu/MEC, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) já foi um 

programa criado no âmbito de uma coordenação conjunta entre a Secretaria de Educação 

Superior do MEC (SESu/MEC), da Capes e do FNDE e instituído pela primeira vez através 

da Portaria Normativa nº 38 de 12 de Dezembro de 2007 (BRASIL, 2007h). O fomento dado 

pelo Pibid também difere do Prodocência, pois é feito sob a forma específica de bolsas de 

iniciação à docência para estudantes de licenciatura que participem em projetos de ensino nas 

escolas públicas, sob a coordenação de um professor do curso (coordenador) e da escola 

pública (supervisor) os quais também recebem bolsas. De acordo com o relatório de gestão da 

DEB/Capes (BRASIL, 2012d), esses projetos não se confundem com as atividades do estágio 

supervisionado do curso, pois podem envolver alunos de qualquer período e a atuação dos 

licenciandos nos projetos pretende-se mais efetiva, não contemplando momentos passivos de 

observação, como ocorre nos estágios. 

No caso dos licenciandos, o edital do Pibid destacava que deveriam ser privilegiados 

como bolsistas aqueles oriundos da escola pública ou com renda familiar per capita de até um 

salário mínimo e meio (BRASIL, 2007i, p. 7) e a prioridade era para projetos que 

contemplassem principalmente o ensino de física, química, matemática e biologia no ensino 

médio. De acordo com o edital de 2007, entre os objetivos do programa estariam: 

 

[...] d) promover a articulação integrada da educação superior do sistema 

federal com a educação básica do sistema público, em proveito de uma sólida 

formação docente inicial; [...] 
g) fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter 

inovador, que utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, 

e que se orientem para a superação de problemas identificados no processo 

ensino-aprendizagem; 

h) valorização do espaço da escola pública como campo de experiência para a 

construção do conhecimento na formação de professores para a educação básica;  

i) proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências 

metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local 

da escola (BRASIL, 2007i, p. 1-2, grifos nossos). 
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Percebe-se que as orientações para o fomento pelo Pibid referiam-se mais abertamente 

à inovação e contemplavam apenas cursos presenciais. Mas, a julgar pelos objetivos acima, 

podemos concluir que a concepção de formação de professores desse programa é a mesma do 

Prodocência e segue a lógica que vem orientando as políticas de formação docente desde os 

referenciais de 1999: desenvolvimento profissional de competências com ênfase nos 

conhecimentos práticos no espaço da escola, no intuito de formar, através de uma 

metodologia de projetos e de resolução de problemas, professores reflexivos, criativos e 

inovadores. E, condizente com as novas concepções sobre a relação entre produção de CT&I 

e a sociedade, vigentes principalmente a partir do governo Lula, espera-se que com seus 

projetos inovadores os cursos de licenciatura, em parceria com alunos e professores 

motivados pelas bolsas, possam solucionar os problemas da escola pública e da comunidade 

escolar. 

Como já citado, o Pibid também foi criado com a preocupação de fomentar 

experiências inovadoras na educação básica, via projetos que articulavam os professores e 

estudantes dos cursos de licenciatura com a educação básica. Quando criado em 2007, tinha 

como prioridade atender as licenciaturas em Física, Química, Matemática e Biologia, mas em 

2009, já sob a coordenação exclusiva da Capes, esse programa foi expandido para todas as 

áreas de conhecimento da educação básica, incluindo EJA, educação indígena, educação do 

campo e de quilombolas. E estipulava ainda que as propostas deveriam contribuir para a 

elevação do Ideb, de forma a aproximá-lo do proposto no ‘Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação’ (BRASIL, 2009e). Outra novidade no edital de 2009 foi a figura de um 

coordenador institucional o qual também passaria a receber uma bolsa equivalente ao do 

coordenador de área e a introdução de uma verba de custeio. Esse edital exigia também que as 

propostas detalhassem mais as ações desenvolvidas pelos bolsistas nas escolas, de modo que, 

além de atividades de ensino-aprendizagem, os licenciandos fossem envolvidos em outros 

aspectos da escola, tais como planejamento, avaliação, participação em conselho de classe, 

reuniões com pais, reuniões pedagógicas entre outras. 

Ao contrário do Prodocência e do Pibid, o Obeduc continuou sendo coordenado 

conjuntamente pelo Inep e pela Capes, mesmo após a modificação das competências dessa 

última. Mas, ao contrário do edital de 2006, os editais posteriores desse programa passaram a 

demandar também projetos mais específicos, de forma a buscar uma articulação maior entre 
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as propostas dos programas de pós-graduação e as questões relativas à educação básica e à 

formação de profissionais desse nível de ensino
130

.  

Buscando atender ao compromisso estabelecido no ‘Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação’ e explicitado no PDE de 2007, o governo federal criou por meio do 

Decreto nº 6.755 de 29 de Janeiro de 2009, a Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério da Educação Básica
131

, em que esclarecia também qual seria a atuação da 

Capes no âmbito dessa política nacional (BRASIL, 2009c). Com isso, o governo apenas 

normatizava, ou seja, dava uma natureza de lei maior, ao conjunto de diretrizes e ações que já 

vinham sendo desenvolvidas desde 2006 e sobre os quais discorremos acima: descentralização 

das responsabilidades com ações de formação compartilhadas entre a União e os entes 

federados – regime de colaboração - buscando a articulação cada vez maior entre o ensino 

superior (graduação e pós-graduação) e a educação básica, tendo as escolas como principal 

espaço de formação, sob a argumentação de uma valorização dos profissionais do magistério.  

Para isso, o decreto nº 6.755/2009 estipulava a necessidade de criar-se ‘Fóruns 

Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente’ que fossem presididos pelos 

secretários estaduais de educação, com a participação do MEC, das secretarias municipais de 

educação e das entidades representativas dos trabalhadores em educação, como o CNTE. 

Apesar do nome referir-se apenas à formação docente, o plano estratégico a ser desenvolvido 

pelos fóruns, deveria tratar dos profissionais da educação como um todo e não apenas de 

professores (BRASIL, 2009c). 

Um aspecto que nos chama a atenção é que entre os princípios apresentados nesse 

decreto, estava a preocupação em formar docentes capazes de assegurar aos educandos uma 

“[...] educação de qualidade, construída em bases científicas e técnicas sólidas [...]” (BRASIL, 

2009c). Para isso, o padrão de qualidade da formação deveria incluir, segundo o documento, a 

articulação entre a teoria e a prática, fundada no domínio de conhecimentos científicos e 

didáticos, que contemplassem o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Com isso, em nosso entendimento, o decreto enfatizava uma faceta cientificista para a 

certificação da qualidade de formação dos profissionais da educação. O que, no caso 

específico dos professores, soa-nos contraditório já que na prática, desde a LDB/1996, o que 

                                                             
130 Em 2008, por exemplo, o edital se voltava para fomentar pesquisas relacionadas com a docência e a formação de 
profissionais da educação básica (BRASIL, 2008e); em 2009 contemplou a educação indígena (BRASIL, 2009f) e no ano 
seguinte projetos sobre processos de alfabetização e domínio da Língua Portuguesa e da Matemática (BRASIL, 2010f). Outra 
novidade é que a partir de 2008, o fomento do Obeduc passou a contemplar também programas de Mestrado Profissional 
(BRASIL, 2008e) que fora instituído no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
131 Importante lembrarmos aqui que em 2008 se iniciaram as discussões prévias, em nível de municípios e de estados, para 
realização em 2010 da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010). Nesse processo, a criação dessa política de 

formação e vários outros temas importantes da educação brasileira foram discutidos. 
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se vem assistindo no país é a um processo de flexibilização dos cursos de formação docente, 

oferecidos principalmente por instituições privadas que não possuem esse nível de autonomia 

universitária. 

As orientações discutidas acima seriam mantidas no ‘Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica’, instituído pela Portaria Normativa do MEC, de nº 9 de 30 

de Junho de 2009 (BRASIL, 2009g). Seguindo em consonância com as diretrizes 

estabelecidas na política nacional de formação e valorização dos profissionais do magistério, 

esse plano previa a ampliação das matrículas em cursos de pedagogia e licenciatura, bem 

como a oferta de cursos emergenciais de formação pelas Instituições Públicas de Ensino 

Superior (Ipes), para professores em exercício na rede pública. Vale ressaltar que o texto do 

plano não explicitava se os cursos seriam presenciais ou a distância, mas fazia alusão aos 

pólos da UAB em seu artigo 2º (idem). Já no site do MEC, a informação é de que os cursos 

seriam oferecidos nas duas modalidades
132

.  

Outra informação a qual não estava presente na portaria, mas que consta no site do 

MEC é que os cursos de formação inicial seriam voltados para habilitar três tipos diferentes 

de profissionais. Os cursos de “primeira licenciatura”, com carga horária de 2.800 horas e 

mais 400 de estágio, seriam voltados para professores que ainda não tenham curso superior. Já 

os de “segunda licenciatura” seriam para professores formados, mas que atuam no ensino de 

disciplinas diferentes de sua formação original. Nesse caso, o curso teria uma duração de 800 

horas caso realizado na mesma área de atuação ou de 1.200 horas caso contemplasse área 

diferente. Para tanto, segundo o site, os professores interessados nos cursos deveriam 

cadastrar-se na Plataforma Paulo Freire, criada para sistematizar e organizar as demandas e 

ofertas dos cursos de formação. Além disso, fica subentendido nas informações do MEC que 

há também a possibilidade de profissionais de outra área, mas que atuam como professores 

(bacharéis sem licenciatura), terem sua formação certificada através dos cursos.  

No âmbito da Capes, as orientações desse plano foram transformadas em dois 

programas emergenciais de formação docente, ambos em regime de cooperação entre esta 

agência, as Ipes, os Estados, Munícipios e o Distrito Federal: o Parfor Presencial e o Parfor a 

distância. No caso do primeiro, os cursos oferecidos são dos três tipos citados acima: primeira 

licenciatura, segunda licenciatura e formação pedagógica. Já na modalidade a distância, o 

Parfor oferece primeira licenciatura e formação pedagógica
133

. Assim, alegando estar 

                                                             
132 Conferir em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13583&Itemid=970>, Acesso 
em 16 de Abr. de 2013, 20: 12 h. 
133 Ver: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor> e <http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/parfor-a-

distancia>, Acesso em 16 de Abr. de 2013, 21: 05 h. 
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valorizando os professores, o governo retomou através desse plano, experiências similares a 

antigos programas como o Proformação e o Pró-Licenciatura, ou seja, a oferta de cursos a 

distância, para professores em exercício, além também da possibilidade de complementação 

pedagógica rápida para profissionais de outra área que queiram atuar no ensino. 

Um aspecto que consideramos importante destacar é que sob a tutela da Capes, os 

programas de fomento passaram a ter uma integração sistêmica, articulando os programas 

entre si, com as Ipes, com a educação básica e com os referenciais de avaliação de qualidade, 

como o Ideb. Como o próprio Relatório de Gestão 2009-2011 da DEB/Capes esclarecia, havia 

uma decisão estratégica de fomentar a integração entre a pós-graduação, os cursos de 

formação de professores e a educação básica pública. Assim, segundo o documento: 

  

[...] a Capes incentiva as instituições de educação superior a reconhecerem nas 

escolas públicas um espaço de produção e de apropriação de conhecimento, 

tornando-as, simultaneamente, partícipes e beneficiárias dos estudos e dos projetos 

desenvolvidos. Paralelamente, essa integração contribui para unir ensino, pesquisa e 

extensão, promovendo a inovação e a renovação do processo de ensino e 

aprendizagem, respeitando o direito de aprender dos professores, valorizando os 

atores envolvidos e comprometendo a comunidade educacional com a elevação do 
padrão de qualidade da educação brasileira. (BRASIL, 2012d, p. 4). 

 

De acordo com esse relatório, o diferencial que a Capes trouxe para a formação de 

professores e aos programas de pesquisa e inovação na educação básica, decorreria de sua 

experiência de 60 anos na qualificação e consolidação da pós-graduação no Brasil e também 

de sua visão sistêmica da educação brasileira (BRASIL, 2012d). 

Isso é perceptível quando analisamos cronologicamente os editais dos programas de 

fomento como o Prodocência, o Pibid e o Obeduc. Percebemos uma tendência desses 

programas em induzirem os cursos que concorrem ao financiamento, a contemplarem dentro 

das propostas, os demais programas do MEC e da própria Capes, como a UAB, o Parfor, entre 

outros. Um dos parâmetros do edital de 2008 do Prodocência, por exemplo, era que as 

propostas contemplassem o envolvimento “[...] sistemático dos docentes universitários com as 

escolas do Ensino Fundamental e Ensino Médio e seus projetos pedagógicos e com o projeto 

PIBID nas Ifes que tiveram aprovados projeto desse Programa [...]” (BRASIL, 2008d, p. 4). 

Já o edital de 2010, trazia como um dos objetivos do Prodocência: 

 

Apoiar projetos institucionais que busquem incorporar resultados decorrentes de 

projetos desenvolvidos no âmbito de programas apoiados pela CAPES, como o 

Observatório da Educação, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID, o Sistema Universidade Aberta do Brasil, o Plano Nacional de 

Formação de Professores para a Educação Básica - PARFOR e outros de valorização 

do magistério da educação básica. (BRASIL, 2010e, p. 2). 



244 

 

 

Entre os parâmetros de avaliação das propostas, esse edital de 2010 também destacava 

que os projetos deveriam promover “[...] a (re)estruturação curricular e institucional dos 

cursos, bem como a integração entre as licenciaturas e com outros programas da Capes e/ou 

com as escolas de educação básica [...]” (BRASIL, 2010e, p. 6). E o edital mais recente, de 

2013, apresenta um item específico, que trata do potencial das propostas em apresentarem 

integração institucional e com as ações da Capes. De acordo com esse item, as propostas 

precisariam apresentar como características, entre outras, a incorporação de resultados de 

projetos financiados pelos programas da Capes, como o Obeduc, o Pibid e o Parfor, bem 

como a articulação com esses e outros programas de fomento (BRASIL, 20013, p.6-7). 

 O Pibid, por exemplo, a partir do edital de 2009, passou a exigir que as instituições 

proponentes participassem, obrigatoriamente, de programas estratégicos do MEC, tais como o 

Enade, o Reuni, além de outros relacionados com a valorização do magistério como o Parfor, 

o ProLind, o ProCampo e programas de formação de professores para comunidades 

quilombolas e EJA. E o Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de 

Educadores (Life) exigia também em seu edital, como critério de elegibilidade das instituições 

concorrentes ao fomento do programa, que estas participassem de pelo menos um dos 

seguintes programas da Capes: Parfor, Pibid, Prodocência, Obeduc, Novos Talentos, Projetos 

especiais, UAB ou Profmat (BRASIL, 2012e). 

 Também os editais do Obeduc passaram a exigir que as propostas apresentadas se 

articulassem com outros programas da DEB/Capes como o Pibid e o Prodocência e com a 

educação básica. A partir de 2008, os editais passaram a cogitar a participação de alunos da 

licenciatura, bem como professores em serviço da educação básica. Para isso, os eixos 

temáticos foram ampliados, acrescentando-se também a educação de jovens e adultos (EJA), a 

educação do campo, educação quilombola, educação integral e educação a distância.  

Como consequência dessa articulação, em nosso entendimento, o Obeduc começou a 

partir do último edital, em 2012, a fazer referência e enfatizar a possibilidade de as propostas 

apresentadas abordarem a questão da inovação e experiências inovadoras, principalmente de 

natureza pedagógico-curricular, dentro das diversas áreas de investigação. Chama a atenção 

nesse último edital, por exemplo, o fato de que uma das características dos docentes da 

educação básica que participam das propostas seja que estes, preferencialmente, tenham 

aderido ao programa Ensino Médio Inovador, do MEC (BRASIL, 2012f). 

Assim, como podemos perceber, no contexto da visão sistêmica assumida mais 

explicitamente pelo governo a partir do PDE de 2007, a Capes passou a um movimento de 
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articular entre si todos os seus programas relacionados com a formação de professores da 

educação básica, induzindo, via financiamento, que tanto os cursos de formação inicial quanto 

a própria pesquisa educacional na pós-graduação, resultassem na geração de experiências e 

propostas inovadoras. 

 Além disso, interessante comentar que apesar da retórica de valorização dos saberes e 

conhecimentos dos diferentes grupos sociais, como vimos na análise dos documentos das 

conferências nacionais de CT&I, o que se verifica com a institucionalização dessa política e 

os critérios de avaliação e fomento já existentes é, na verdade, a supervalorização da faceta 

tecnocientífica da formação dos profissionais da educação. Como discutimos acima, essa 

tendência já estava presente nos primeiros editais do Prodocência e com a criação dos IFs e a 

assumência da educação básica pela Capes, isso foi estruturando-se cada vez mais, 

culminando então como um dos princípios orientadores da política de formação que o Decreto 

nº 6.755/2009 instituía.  

Essa tendência tecnocientificista na formação dos profissionais da educação básica 

pode ser exemplificada também por alguns programas de fomento da Nova Capes. É o caso, 

por exemplo, do programa ‘Novos Talentos’. Inspirada na ‘Rede Nacional de Educação e 

Ciências’, um projeto oferecido conjuntamente por 18 instituições, a DEB/Capes criou, 

através da Portaria nº 112 de 2 de Junho de 2010, o ‘Programa de Apoio a Projetos 

Extracurriculares: Investindo em Novos Talentos da Rede Pública para Inclusão Social e 

Desenvolvimento da Cultura Científica’, resumidamente chamado Novos Talentos. Segundo 

os editais (BRASIL, 2010g, 2012g), com esse programa, a Capes pretende apoiar educadores 

comprometidos com a educação básica, além de incentivar universidades, centros de pesquisa, 

centros de desenvolvimento e inovação, museus de ciência, empresas públicas ou privadas, 

entre outras, a unirem-se pela construção de uma educação brasileira de elevado padrão de 

qualidade. Os cursos oferecidos nas propostas apresentadas por esta diversidade de 

instituições são destinados, de acordo com os editais, aos alunos e professores da educação 

básica, devendo ocorrer no período de férias desse público-alvo (BRASIL, 2010g, 2012g). 

 As propostas devem contemplar uma articulação da educação básica com perspectivas 

educacionais, científicas, culturais ou econômicas inovadoras, incentivando a produção de 

metodologias, estratégias e materiais didáticos inovadores, que visem à melhoria da 

aprendizagem da língua materna e das ciências, sem perder a articulação com as realidades 

local e global. O plano de trabalho das propostas deve, de acordo com os editais, contemplar 

metodologias que desencadeiem processos de inovação e apropriação de conhecimento, 

explorando espaços educacionais alternativos em que alunos e professores possam manipular 
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equipamentos científicos, realizar experimentos e interagir com pesquisadores e cientistas. 

Além disso, devem também incluir o uso das novas tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs), bem como estimular o respeito e a solidariedade. Com isso, se objetiva 

tornar acessível o conhecimento científico a professores e estudantes da educação básica, de 

forma a estimular entre estes últimos o interesse pela ciência e despertar suas vocações para as 

carreiras científicas e tecnológicas. E, ao mesmo tempo, desenvolver nos professores 

habilidades que julga importante para responder às demandas de uma sociedade moderna e do 

mercado de trabalho (BRASIL, 2010g, 2012g). 

Em nosso entendimento, além de fazer parte de uma estratégia de construir o consenso 

sobre a importância da cultura científica e inovadora, há mais duas observações a serem feitas 

sobre esse programa. Primeiramente, já pelo tipo de entidades a que o programa é voltado, 

podemos deduzir que esse “elevado padrão de qualidade” buscado está associado 

principalmente com os conhecimentos científico, tecnológico e de inovação e 

empreendedorismo, sendo estes últimos típicos do meio empresarial.  Ou seja, esse padrão de 

qualidade descartaria, por exemplo, propostas de cursos que procurassem estimular um 

pensamento crítico sobre, por exemplo, a relação entre o Estado, capitalismo e desigualdades 

sociais. Portanto, o que há é a supervalorização do conhecimento tecnocientífico, 

empreendedor e inovador, nos moldes do mercado, como bem demanda a busca por 

fortalecimento de um sistema nacional de CT&I.  

Em segundo lugar, interessante observar que o edital exige que as propostas incluam a 

possibilidade dos alunos e professores da educação básica, participantes dos cursos, 

prosseguirem em seus estudos na graduação e na pós-graduação, respectivamente. Em nossa 

compreensão, por serem cursos a serem oferecidos no período de férias, já se percebe aí o 

caráter altamente seletivo dessas propostas, já que não são todas as pessoas que se dispõem a 

abrir mão do seu justo descanso, para atualizarem-se em cursos de formação continuada como 

os oferecidos através deste programa. Muitos estudantes de baixa renda, inclusive, geralmente 

trabalham mais em suas férias, para ajudar nos sustentos da família, quando essa existe de 

forma estruturada. Logo, propostas como esta acabam selecionando apenas alguns entre os 

tantos cuja educação necessita das atenções do Estado, indo de encontro com as reais 

condições dos sujeitos.  

Entendemos que nesse rol de indução de uma cultura tecnocientificista e inovadora, 

estão também propostas de fomento a participação de escolas e alunos em Olímpiadas 

Científicas de Matemática, de Biologia de Física, entre outras. Apesar de a argumentação 

enfatizar aspectos como ‘respeito, ‘trabalho em equipe’ e ‘solidariedade’, esses programas 



247 

 

estimulam o individualismo e a competitividade, buscando preparar alunos para concorrerem 

em olimpíadas internacionais. Estas, por sua vez, vêm sendo usadas para fins de 

ranqueamento dos países através de processos e ferramentas de regulação baseados no 

conhecimento (Knowledge-based Regulation Tools – KRTs), como o Pisa.  

Nessa lógica, portanto, entendemos que uma proposta de curso para professores e 

alunos da educação básica que, estimulando o pensamento crítico, demonstrem como as 

relações existentes entre interesses de governos nacionais e organismos internacionais, 

influenciam as políticas sociais dos primeiros, seria descartada do fomento do programa  

Novos Talentos, certamente pela alegação de falta de mérito e por não contribuir com o 

desenvolvimento científico, entendendo como conhecimento e ciência válidos, apenas aqueles 

geralmente produzidos pelas hard sciences, que geram inovações científico-tecnológicas. 

 Como podemos observar pela análise acima, de forma geral a ‘Nova Capes’ vem, 

através de seus diferentes programas, dando continuidade, em grande parte, às tendências que 

vinham se processando, mesmo que de maneira desencontrada e não articulada entre si, de 

uma formação docente em serviço através do uso das TICs e da educação a distância, de 

forma a propiciar a aproximação do ensino superior com a educação básica. Mas, entendemos 

que a assumência da formação de profissionais da educação básica pela Capes trouxe também 

dois aspectos novos a essas políticas de formação: uma capacidade maior de articulação 

sistêmica entre os programas e uma ênfase cientificista, com fins de contribuir para o 

estabelecimento de uma cultura tecnocientífica inovadora e empreendedora. 

Portanto, as inovações da Capes da educação básica referem-se mais especificamente 

a, por meio de seus programas, induzir uma nova forma de organização e funcionamento dos 

cursos, para contemplar essa perspectiva de formação, que poderia ser resumida nos seguintes 

aspectos: a) estímulo à inovação dos cursos de licenciatura visando principalmente o uso das 

TICs e novas estruturas curriculares e organizacionais; b) articulação entre pós-graduação, 

licenciaturas e educação básica e c) inovação embasada em conhecimento tecnocientífico. E o 

mais interessante é que a DEB/Capes, em seu relatório da gestão 2009-2011, afirma que seus 

programas atuam com respeito à autonomia das universidades. Mas, como falar em 

autonomia, se nos editais de financiamento há indução e estipulação dos tipos de inovação a 

serem realizados nas instituições e em seus cursos de licenciatura? 
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Utilizando a teorização do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1983) sobre a 

constituição e funcionamento dos campos
134

, podemos dizer que o campo científico-

tecnológico, representado principalmente pelas hard sciences que, historicamente possuem 

um maior capital simbólico que as ciências humanas, iniciou, autorizado por um instrumental 

jurídico do Estado, um processo de ‘fagocitose’
135

 da área educacional, passando a estabelecer 

critérios, via financiamento, aos cursos de formação docente e, consequentemente, a ditar o 

que deve ser considerado nessa área, um perfil de conhecimento válido: científico, com 

possibilidades de produção de inovação. 

Respeitadas as devidas diferenças entre os momentos históricos, poderíamos dizer que 

a assunção da educação básica pela Capes repete, de certa forma, o que aconteceu a partir de 

1967 no período da ditadura militar. Naquele momento, o Conselho Federal de Educação 

disputou e perdeu espaço para os tecnocratas do Ministério do Planejamento, principalmente 

com a publicação do Decreto Lei nº 200 (HORTA, 1982). Atualmente, no caso da Capes, o 

que presenciamos são os tecnocratas da ciência
136

 assumindo parte do poder político do MEC. 

Consequentemente, está ocorrendo a transferência de uma lógica tecnocientificista de 

avaliação e certificação para a área educacional, que se adiciona ao argumento, já presente, da 

inovação. Seria, portanto, uma espécie de revivescência do otimismo científico como ocorrera 

no período da ditadura civil-militar. 

Em artigo de 2006, Claude Lessard, alertava sobre esse movimento de retorno da 

“ciência dura” como ferramenta para justificar e legitimar essa regulação intensa e 

constrangedora do Estado, ameaçando ainda mais a autonomia tanto dos professores como 

também de seus formadores. As políticas de Estado na maioria dos países, segundo ele, 

estariam focadas na exigência de uma mão de obra docente de melhor qualidade e que, para 

isso, a máquina estatal estaria passando por uma reengenharia, com o intuito de inserir cada 

vez mais formas de controle e prestação de contas, visando uma eficácia maior, a qual 

supostamente é exigida pelo mundo do trabalho. Segundo esse autor, para analisar essa 

situação com mais cautela, o debate deve considerar três desafios principais: a) confrontar as 

diferentes abordagens de desenvolvimento profissional dos professores e de melhoria das 

                                                             
134 Para Bourdieu, “[...] a estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes ou as instituições engajadas na 

luta ou, se preferirmos, da distribuição do capital específico que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as 
estratégias ulteriores. [...]” (1983, p. 90).  
135 Usamos aqui um termo comum à área biológica, como analogia para ilustrar a capacidade de um campo de se apropriar de 
responsabilidades e direitos de outro. Do grego phagein: comer; cytos: célula; + sufixo ose: condição de. Processo de 
englobamento de partículas sólidas pela célula usando o recurso dos pseudópodos. Na maioria das vezes, objetiva a função de 
nutrição [...]. Outras vezes, entretanto, tem finalidade conservativa para o organismo, quer seja no combate aos germes 
invasores, quer seja na renovação tissular (SOARES, 1993, p. 161). 
136 Como ‘tecnocratas da ciência’, entendemos não apenas os cientistas das hard sciences que assumem esse espaço dentro do 

campo educacional, mas também os pesquisadores das ciências humanas que legitimam pedagogicamente esse cientificismo.  
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escolas; b) gerenciar a cobrança por resultados obrigatórios na formação de professores e; c) 

repensar o retorno da “ciência dura” revestida de autoridade para justificar o controle feito 

pelo Estado (LESSARD, 2006). 

Quanto ao perfil de professores, como a Diretoria de Educação Básica da Capes não 

instituiu - pelo menos não diretamente - novas diretrizes para a formação docente, mas os 

diferentes documentos salientam que os programas dos quais tratam, buscam viabilizar a 

implantação das Diretrizes Curriculares, entendemos que certamente se referem ainda às 

diretrizes de 2002. Logo, de uma forma geral a Capes mantém a concepção de formação de 

professores a partir da experiência prática, de maneira a formar um profissional reflexivo e 

capaz de solucionar problemas, mas adicionou a esse perfil o engajamento pela cultura 

científica e da inovação, com uma supervalorização dos conhecimentos científicos.  

Como já antecipava Helena Freitas (2007), o cenário para a formação de professores a 

partir de 2007 conjugava a UAB, o Reuni e a Capes. Nas palavras da autora, “[...] A 

institucionalização da formação superior em programas de educação a distância, na 

concepção de formação continuada, aliada à utilização de novas tecnologias, é hoje o centro 

da política de formação em serviço [...]” (FREITAS, 2007, p. 1210, itálicos da autora). Mas, 

como podemos perceber essa continuidade não foi totalmente exata, pois principalmente a 

partir do segundo mandato do governo Lula, houve algumas novidades nessas políticas. Entre 

elas, destacamos a articulação sistêmica e a ênfase tecnocientificista que se desenvolveram 

principalmente sob a tutela da Capes da Educação Básica.  

Para Leda Scheibe, integrante do Conselho Técnico-Científico da DEB/Capes na 

gestão 2008-2010, a criação da Capes da Educação Básica, ocorreu dentro de um movimento 

de “recentralização” das políticas educacionais, onde o Executivo federal amplia suas funções 

de controle e avaliação, ditando as normas para a redefinição das responsabilidades e 

definição dos padrões curriculares. Segundo ela, esse é um aspecto positivo, de retomada da 

responsabilidade do Estado-Nação para com a escolarização básica (SCHEIBE, 2011). 

Todavia, é importante destacarmos que essa ‘retomada de responsabilização’ vem ocorrendo 

dentro de uma perspectiva neoliberal de financiamento parcial dependente da comprovação do 

mérito e do desempenho. Assim, não seriam todas as escolas e todos os professores, tanto da 

educação básica como do ensino superior, que seriam contemplados com o fomento dos 

programas, mas apenas aqueles que demonstrarem ser competentes e eficientes já na disputa 

pelos recursos. Não à toa, uma das etapas de análise dos programas é justamente a do mérito. 

Entretanto, como apontamos acima, subsequente à mudança nas atribuições da Capes 

e concomitante com as ações dos programas coordenados por ela, iniciaram em 2008 os 
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debates prévios para a ‘Conferência Nacional de Educação’, a Conae 2010. Todo esse 

processo constituiu-se em um espaço democrático de elaboração das políticas educacionais do 

país, com ampla participação da sociedade civil. A partir do texto do documento final da 

Conae (BRASIL, 2010b) é possível perceber que houve muitos ganhos, pelo menos 

teoricamente, para o professorado e demais profissionais da educação, pois as propostas e 

decisões surgidas nesse espaço apontavam para um rumo diferente do que vinha ocorrendo 

nos anos precedentes.  

No caso da formação e valorização dos profissionais da educação, que era o 4º eixo 

temático da Conae 2010, podemos destacar, como possibilidade de romper com a visão 

tecnocientificista-inovadora que vem se estabelecendo, a adoção de uma concepção de base 

comum nacional para a formação, baseada na interdisciplinaridade, com unidade dialética 

entre teoria e prática e a centralidade do trabalho e, que rompa, no caso específico da 

formação docente, com a concepção de formação como manejo de recursos e técnicas 

pedagógicas e supere a dicotomia entre a formação pedagógica stricto sensu e a formação no 

campo de conhecimentos específicos. Tal concepção vem, há muitos anos, sendo proposta por 

entidades representativas como a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (Anfope). 

Entendemos que essa concepção de formação associada à decisão, em nível de gestão - 

também apontada no documento final da Conae 2010 - de que haja um diálogo com os 

profissionais da educação, estudantes, pais, mães, responsáveis, comunidade e movimentos 

sociais, para a construção de programas de formação inicial e continuada que contemplem os 

diferentes interesses e a interdependência entre esses espaços e seus saberes historicamente 

produzidos (BRASIL, 2010b), pode contribuir para superar essa perspectiva 

tecnocientificista-inovadora que vem se estabelecendo por meio dos programas de fomento e 

que acaba supervalorizando apenas certos tipos de conhecimentos, considerados 

cientificamente válidos e mensuráveis. Nesse caso, a superação não é entendida aqui como 

uma completa negação e rejeição de tal perspectiva, mas como uma apropriação e 

ressignificação de seus aspectos positivos. 

Algumas sugestões advindas das conferências municipais e estaduais foram cotejadas 

no documento final da conferência, mesmo aquelas que segundo o documento-base (BRASIL, 

2009a) teriam sido aprovadas em menos de cinco Estados. Foi o caso, por exemplo, da 

sugestão de construir-se um Referencial Curricular Nacional para a formação continuada, 

discutido em fóruns nas três unidades federadas, com financiamento próprio e paritária 

participação da sociedade civil, a elaboração de uma Lei de Responsabilidade da Educação 



251 

 

Nacional (BRASIL, 2010b) e também a garantia do tempo de estudo dentro da carga horária 

profissional, com redução da jornada de trabalho em até 50% para professores os quais 

cursam especialização e 100% para os que cursam mestrado e doutorado, sem detrimento da 

remuneração, estimulado também por fomento à pesquisa em educação básica. Também a 

inserção do indicador inflacionário do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) para fins de cálculo da reposição de perdas salariais foi outra 

sugestão que, a priori, não havia sido aprovada no número mínimo estabelecido de Estados. 

Entre outros avanços positivos, podemos citar também: o entendimento de que a 

formação dos profissionais da educação é um processo inicial e continuado que, como direito 

do cidadão e dever do Estado, deve ser alçado à condição de política pública, negando assim o 

laissez-faire individualista e responsabilizador desses trabalhadores; institucionalização de 

uma Política Nacional de Formação e Valorização dos profissionais da educação; ampliação 

da oferta de cursos de formação nas IES públicas, principalmente na modalidade presencial; 

superação de soluções emergenciais
137

; possibilidades de uma reflexão crítica sobre as TICs e 

as linguagens midiáticas; criação de um Fórum Nacional de formação de profissionais do 

magistério; criar condições de dedicação exclusiva em uma única instituição, aprovação de 

um plano de carreira específico para os profissionais da educação, entre outros (BRASIL, 

2010b). 

Outro aspecto positivo, entre as decisões da Conae 2010, foi estabelecer que a 

formação inicial dos profissionais da educação deve ocorrer na modalidade presencial
138

, 

recorrendo à EaD apenas em casos excepcionais e, desde que haja uma regulamentação 

rigorosa da qualidade do curso. Além disso, também estabelecia uma centralidade do papel do 

professor em todo o processo de implantação, acompanhamento e avaliação do curso, 

propondo a substituição dos tutores (BRASIL, 2010b). 

Uma grande contradição que permaneceu na proposição final dessa conferência 

nacional foi que apesar de reconhecer que a maior parte dos professores brasileiros é formada 

em cursos oferecidos por instituições não universitárias privadas e, que seria importante 

ampliar e fortalecer a oferta de formação nas instituições públicas, o documento final da 

conferência manteve a flexibilização e fragmentação da oferta de cursos de formação docente, 

com destaque para a participação de centros, institutos e faculdades integradas as quais, como 

sabemos, são, em sua maioria, instituições privadas. Assim, mesmo criticando a formação 
                                                             
137 Como, por exemplo, as propostas sugeridas em 2007 pela comissão do Relatório sobre a escassez de professores para o 
ensino médio, que discutimos anteriormente (BRASIL, 2007g). 
138 No texto do documento referência, de 2008, constava que a formação inicial deveria ser preferencialmente presencial, mas 
esse termo condicional foi retirado por sugestão das discussões realizadas. Essa também foi uma das sugestões aprovadas em 

menos de cinco Estados, mas que se julgou necessário manter no documento final de 2010. 
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precária nessas instituições, o documento final da Conae 2010 manteve indiretamente as 

possibilidades de exploração mercadológica, como bem interessa ao empresariado do ensino 

superior que, vale ressaltar, também teve seus interesses representados nas discussões da 

conferência. 

Também é possível perceber a presença de algumas propostas vagas como, por 

exemplo, a afirmação de que a política nacional de formação e valorização deveria garantir 

processos que consolidassem a identidade dos professores (BRASIL, 2010b, p. 81). Não se 

especifica exatamente que processos seriam estes e, nem que identidade seria esta. O que se 

complica ainda mais pela manutenção, no texto final, da flexibilidade e fragmentação da 

oferta institucional de cursos de formação e a possibilidade mesma da formação inicial por 

EaD, mesmo que teoricamente em casos excepcionais. Outro ponto vago era em relação ao 

fato de que os processos de formação inicial e continuada acompanhassem demandas sociais e 

educacionais e as mudanças epistemológicas. Tal vagueza pode se tornar um fator negativo, 

pois entendemos que demandas sociais e teorizações sobre o conhecimento podem se originar 

de diversos pontos da sociedade, com fundamentos e intenções bem divergentes e 

conflitantes. Uma delas, por exemplo, de viés economicista, reduz a educação e a formação 

docente à mera capacitação e adaptação para o mercado de trabalho, sem muita formação 

crítica. 

Contudo, apesar das decisões significativas tomadas na Conae 2010, o texto ora em 

tramitação do PNE 2011-2020
139

, cuja elaboração iniciou-se como o Projeto de Lei nº 

8.035/2010, já no último mandato do presidente Lula, ainda apresenta traços do que 

entendemos ser uma ideologia tecnocientífica-inovadora, com o objetivo de alavancar o 

desenvolvimento e a competitividade do país. Em relação aos professores, uma das diretrizes 

desse plano é justamente o que vem sendo pregado desde o PDE de 2007, ou seja, a 

valorização dos profissionais da educação. Mas, analisando mais detalhadamente as metas e 

estratégias desse plano, as quais contemplam a questão docente, podemos perceber que as 

orientações e diretrizes apontadas e discutidas acima permanecem idênticas. 

Em relação à formação docente, a estratégia 12.4, por exemplo, traz como prioridade 

fomentar a formação de professores principalmente nas áreas de ciências e matemáticas 

(BRASIL, 2010c). A meta 15 refere-se à garantia de que em regime de colaboração entre os 

entes federados, todos os professores da educação básica possuam formação específica de 

nível superior obtida em curso superior de licenciatura (idem). Mas, ao analisarmos a 
                                                             
139 A tramitação do PNE 2011-2020 pode ser acompanhada na página eletrônica do Senado: 
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:camara.deputados:projeto.lei;pl:2010-12-20;8035, Acesso em 17 de Set. de 2013, 19: 

03 h. 
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estratégia 15.5, percebemos que o intuito real é ampliar a capacidade de formação em serviço. 

Certamente através da UAB, como apontamos na discussão acima. Além disso, como 

podemos perceber pela estratégia 15.2, a intenção é continuar o financiamento indireto, via 

Prouni, de cursos de licenciatura oferecidos por instituições privadas. Uma estratégia 

contraditória com os objetivos de uma certificação de qualidade de alto padrão da formação, 

que envolva ensino, pesquisa e extensão, comuns a instituições com autonomia de 

universidade, o que não é bem a realidade dos cursos oferecidos pelas IES privadas.  

Observa-se também nesse plano a continuidade do intento de articular os cursos de 

formação com a educação básica, já que a estratégia 15.3 propõe ampliar programas de 

iniciação à docência – como o Pibid – a fim de incentivar a formação profissional. E, também 

sobre as licenciaturas, a estratégia 15.7 busca promover aquilo que já vem sendo induzido, 

principalmente através dos critérios de avaliação e financiamento da Capes, que é promover a 

reforma curricular. Quanto à questão salarial e do plano de carreira dos professores, o Projeto 

de Lei nº 8.035/2010 deixa bem claro a intenção de, via prova de admissão, selecionar 

profissionais mais qualificados para a docência, como mostra a estratégia 18.2 (BRASIL, 

2010c).  

Associando a pretensão dessa última estratégia com a do estímulo à flexibilidade de 

formação que vem ocorrendo, entendemos que com isso o governo pretende saturar o 

mercado profissional para, em seguida, poder selecionar os melhores. Mas, a julgar pelos 

salários pouco atrativos da profissão concluímos que ao longo prazo, a consequência mais 

provável desse tipo de estratégia é criar um excedente de profissionais os quais, 

desestimulados, buscarão outras atividades. Os que restarem, ocuparão as vagas em caráter 

emergencial, sem muita seleção da qualidade. Ou seja, um ‘tiro meritocrático’ o qual sairá 

pela culatra. 

Na verdade, todas as características das políticas mais recentes de formação docente 

que o governo vem induzindo desde 2007, via financiamento e regulação pela Capes - 

fragmentação e flexibilização com possibilidade de formação em diferentes tipos de 

instituições e de modalidades (presencial, a distância e semi-presencial), cientificismo e 

organização dos currículos das licenciaturas por grandes áreas –  são exatamente as mesmas já 

existentes há cerca de uma década nos países que fazem parte da OCDE. 

Além das consequências óbvias de esfacelamento da identidade profissional, que 

dificulta a coletividade e a luta por direitos trabalhistas, entendemos que esse tipo de política é 

também porta de entrada para outras ações, apontadas pela OCDE (2006) como prioridades de 

política docente: a certificação e a seleção ao ingresso na carreira. Assim, com excedente de 



254 

 

mão de obra, os governos poderão, segundo o relatório, tornar mais rigorosos os critérios e a 

seleção para entrada na profissão e selecionar profissionais mais eficazes, via comprovação de 

habilidades e competências. Segundo o relatório da OCDE (idem) esse processo de seleção, 

certificação e de credenciamento dos programas de formação de professores precisam ser 

feitos por uma agência independente e confiável, que dê mais atenção aos resultados dos 

programas e não a seu conteúdo, seus currículos e seus processos.  

No governo Lula, esse movimento de criação de exames de certificação e seleção de 

professores iniciou-se mais especificamente com a Portaria Normativa nº 6 de 28 de Maio de 

2009, a qual instituiu o Exame Nacional de Admissão de Docentes. De acordo com essa 

portaria, o exame teria como objetivos subsidiar os entes federados na realização de concursos 

para a admissão de docentes da educação básica, identificando parâmetros de formação e 

avaliar a compatibilidade entre o perfil do candidato e as diretrizes curriculares nacionais de 

licenciatura e pedagogia (BRASIL, 2009h). Assim, essa portaria ressuscitava e tentava pôr em 

prática o sistema de certificação de competências sugerido na resolução que estabeleceu, em 

2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica (BRASIL, 2002e) 
140

.  

No ano seguinte, mesmo após as decisões tomadas na Conae 2010, o MEC retomou o 

assunto através da Portaria Normativa nº 14 de 21 de Maio de 2010, que revogava a de 2009 e 

instituía o ‘Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente’ (BRASIL, 2010h). O que fez as 

entidades representativas solicitarem uma audiência com o Ministro da Educação à época, 

Fernando Haddad, em que apresentaram uma carta pedindo a revogação da portaria. Nessa 

carta, as entidades consideravam que a instituição do Exame não levava em conta os enormes 

desafios que ainda existiam não só em relação à formação dos professores e ao controle da 

qualidade dos cursos oferecidos, mas também das próprias condições objetivas para um 

exercício digno da profissão. Argumentaram também que a instituição do Exame passava 

diretamente à fase de avaliação dos professores, sem definir e implantar antes um currículo de 

formação a ser avaliado (CARTA DAS ENTIDADES, 2010). 

Outro aspecto lembrado pelas entidades foi a impossibilidade de criar-se um exame 

único e que a matriz de referência acabaria provocando uma uniformização curricular: 

 

Por outro lado, existe a impossibilidade de provas unificadas diante da 

complexidade da educação e da pluralidade dos fundamentos e das concepções 
pedagógicas do campo educacional. Também no âmbito da prática educativa, os 

                                                             
140 O que, obviamente, resultou na reação das entidades representativas dos docentes e dos trabalhadores da educação que, 

durante a 32ª Reunião Anual da Anped, em Caxambu-MG, debateram a questão. 
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processos e procedimentos são dependentes das opções teóricas utilizadas, 

envolvendo, portanto, diferentes possibilidades de ação. Eliminados aspectos 

importantes da formação e adotada uma perspectiva homogeneizadora, como se a 

prática educacional aceitasse apenas uma forma de realização, as instituições 

formadoras passam, igualmente, a valorizar menos determinadas formas de abordar 

o processo educativo ou determinadas áreas de formação e passam a ensinar mais 

aquelas valorizadas na matriz de referência. Ou seja, a matriz de referência acaba 

virando o próprio "currículo de formação". (CARTA DAS ENTIDADES, 2010, 

aspas do documento). 

 

Além disso, segundo as entidades, o exame poderia estimular a proliferação de 

empresas da produção de bens e serviços educacionais em larga escala, que lucrariam, seja 

para produzir materiais, seja para preparar o próprio Exame, que ao final, não conseguiria 

realmente medir a qualidade dos candidatos e de seus cursos de formação, mas apenas o 

quanto eles se preparam para a prova. Em relação aos exemplos dados por experiências 

internacionais – como as apresentadas pela pesquisa da OCDE – as entidades enfatizaram 

ainda que uma filosofia da “educação por resultados” não é referencial político e cultural 

efetivamente relevante para a construção de uma educação de qualidade e que o uso de testes 

massivos e de alto impacto vem sendo crescentemente questionado, pois gera ranqueamentos 

os quais não ajudam a formar os professores e acarretam em nefastas consequências para os 

educadores (CARTA DAS ENTIDADES, 2010). 

Dando prosseguimento à institucionalização do Exame de Ingresso, o MEC publicou a 

Portaria nº 1.103 de 1 de Setembro de 2010 em que instituiu, no âmbito do Inep, o ‘Comitê de 

Governança do Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente’ (BRASIL, 2010i). Segundo 

análise de Brzezinski (2011), intencionalmente ou por equívoco, o redator de tal documento 

descartou a participação das entidades de estudo e pesquisa nesse comitê. Na sequência, a 

Anfope, o Consed, a Undime e a CNTE reuniram-se em 25 de Outubro de 2010 e, ao final da 

reunião, o principal consenso era de negativa total ao exame nacional de ingresso na carreira 

docente e afirmação do concurso de provas e títulos. E, em nova audiência com o ministro 

Fernando Haddad, nesse mesmo dia, essas e outras entidades apresentaram suas principais 

reivindicações em relação à temática. Entre elas, a mudança do exame para Concurso 

Nacional de Ingresso na Carreira Docente, autonomia dos entes federados em realizar seus 

concursos ou aderir ao concurso nacional único e autonomia dos membros do comitê de 

governança para propor mudanças nas matrizes de referência para o concurso nacional 

(BRZEZINSKI, 2011). 

A despeito da manifestação dos educadores e das entidades representativas, podemos 

perceber pela análise que realizamos nesse capítulo, que o governo brasileiro, agora já sob a 

presidência de Dilma Roussef, continua firme em seu intento de praticar aqui, políticas 
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educacionais avaliativas e meritocráticas existentes em outros países. O que a pesquisa 

realizada pela OCDE entre 2002 e 2004 já apontava como tendências nos 25 países 

participantes, é bastante similar ao que vem sendo praticado pelas políticas de formação de 

professores no Brasil, principalmente a partir de 2007.  De forma geral, essas políticas trazem 

em seu bojo um misto das orientações do Banco Mundial, via diretrizes curriculares de 2002, 

e das tendências internacionais apresentadas pelo relatório da OCDE de 2005. E, em nossa 

compreensão, a principal agência governamental nesse processo é a Capes da Educação 

Básica que, até o momento, ainda está se limitando a induzir, via financiamento, a maior parte 

das políticas aqui discutidas, aos cursos de formação docente. 

Nas condições atuais de capitalismo financeiro e globalizado, a competitividade de um 

país depende principalmente do fortalecimento de seu sistema de pesquisa e geração de 

tecnologia e inovação. Logo, quanto mais a população concordar e valorizar a importância da 

produção e divulgação de conhecimento científico, melhor. Daí a necessidade de estimular-se 

na sociedade uma cultura tecnocientífica-inovativa, através da educação e da mídia. 

Esse tipo de cultura é bastante comum no ensino superior, principalmente em áreas 

ligadas às hard sciences e às engenharias. Mas, se o objetivo é que esse consenso chegue a 

toda a sociedade, ninguém melhor para isso que os professores os quais estão sendo formados. 

Logo, com os financiamentos, o governo induz essa cultura da inovação também dentro das 

licenciaturas e daí, via articulação com as escolas, para a educação básica. Assim, se por um 

lado a preocupação do governo em articular as licenciaturas com a educação básica pode ser 

entendida como uma aproximação para fins de melhoria nesse último nível e também como 

uma formação docente a partir da prática, por outro lado entendemos que essa é também a 

principal forma de incutir essa cultura da inovação na sociedade. 

 Logo, considerando toda a análise que fizemos, entendemos que o conjunto de ações 

as quais caracterizam as atuais políticas de formação docente, tais como a expansão de 

formação na modalidade a distância, flexibilidade de formação, articulação com a educação 

básica e o cientificismo, faz parte dos objetivos mais amplos de fortalecimento de um Sistema 

Nacional de Inovação, dentro de uma visão sistêmica como a proposta pela OCDE.  

Mas, olhando mais atentamente, não é apenas isso que o governo brasileiro está 

buscando. Pois um sistema nacional de inovação, mesmo fortalecido, não é nada, se não tiver 

condições de transnacionalizar-se, ou seja, buscar mercado também fora do país. Mas, para 

isso, é preciso que os padrões de produção científica, de ensino superior e de relação 

universidade/ sociedade, estejam padronizados de forma global. Ou seja, as políticas precisam 
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ser as mesmas. No caso das políticas para o ensino superior na Europa, isso vem ocorrendo 

principalmente a partir da Declaração de Bolonha, em 1999. 

E, nesse processo de homogeneização das políticas, com fins de estabelecer um 

mercado único global, a OCDE vem desempenhando um papel bastante atuante e 

constituindo-se, segundo investigadores das políticas educacionais europeias, cada vez mais 

em um grande padronizador de políticas nacionais, tomando como modelo o que vige na 

comunidade europeia, ou seja, tornando-se um forte instrumento europeizante. De forma 

simplificada, ao aderir a esses padrões estatísticos, os países que estão fora da OCDE, 

autorizam um novo tipo de colonialismo: o do estabelecimento externo das prioridades em 

suas políticas sociais. 

Isso reforça nossa compreensão de que para além de um movimento de fortalecimento 

da produção de CT&I, as políticas educacionais brasileiras também visam um cenário de 

internacionalização. Resta saber, no entanto, é se essa tendência de internacionalização, no 

sentido de adotar critérios e padrões oriundos de outras realidades sociais, permitirá uma 

participação maior no contexto global de competitividade capitalista ou apenas reduzir-se-á, 

como já historicamente ocorre, em mais um transplante cultural, típico de um new 

colonialism. Não custa nada lembrar uma passagem do Protocolo de Bolonha: 

 

A vitalidade e a eficiência de qualquer civilização pode medir-se pela atracção que a 

sua cultura exerce sobre os outros países. Precisamos de assegurar que o sistema 

europeu do Ensino Superior consiga adquirir um grau de atracção mundial 
semelhante ao das nossas extraordinárias tradições cultural e científica. 

(DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999). 

 

De qualquer forma, a adoção desse tipo de tendências internacionais de formação 

docente – e que na verdade, já vem acontecendo – acarretará para os professores, a médio e 

longo prazo, em um contexto de formação inicial aligeirada, de maior esfacelamento da 

identidade profissional e de condições de trabalho submetidas ao crivo meritocrático, sem 

aumentos de salários e apenas a disputa individual por bônus e outros incentivos do governo.



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[...] na posição teleológica, o homem empenhado no 
trabalho não está nunca em situação de abarcar tôdas 
as condições da ordem causal posta em movimento 
por ele mesmo; daí se deduz que, com o trabalho, de 
modo geral, se dá origem também a algo diverso da 
intenção originária do trabalhador. (LUKÁCS, 

1969). 

 

  

A produção de uma tese não é um processo tranquilo, livre de atribulações. Além do 

enorme esforço intelectual, ainda nos defrontamos com fatos inesperados, nem sempre 

positivos, ao longo da pesquisa. Na maioria das vezes é quase já no final do caminho, que 

aprendemos a caminhar com um pouco mais de segurança. E esse amadurecimento, por sua 

vez, inclui a consciência do que conseguimos atingir e também da incompletude de nossos 

intentos. Devido a essas surpresas, ideias e trajetórias traçadas inicialmente precisam, às 

vezes, serem abandonadas e novos questionamentos se apresentam ao pesquisador(a), que é 

um(a) doutor(a) em formação. Como resultado final, nem sempre conseguimos responder a 

todas as perguntas que fizemos e indagações as quais não cogitamos são, sem querer, 

respondidas.  

A própria hipótese que intrigou e motivou a investigação que realizamos – a de que a 

sociedade vem sendo submetida a um processo de inculcação do que consideramos ser uma 

‘cultura da inovação’ - surgiu, de certa forma, depois de dois anos de início do doutorado. E 

surgiu rompendo, quase que totalmente, com a visão ingênua e otimista presente no projeto 

inicial
141

. Tal rompimento, associado a imprevistos como a greve das universidades federais 

em 2012, dificultou a pesquisa empírica, atrasou o cronograma e nos obrigou a deixar de fora 

da tese, dados que haviam sido coletados juntos aos alunos de quatro instituições de educação 

superior.  

Mesmo com tais dificuldades e incompletudes, a pesquisa realizada e exposta aqui, na 

qual analisamos criticamente uma grande quantidade de documentos e textos, nos permitiu 

compreender melhor a temática da inovação educacional. Ao historicizar e buscar a totalidade 

na qual que esses documentos foram produzidos, conseguimos chegar a algumas conclusões 

sobre as origens dessa temática da inovação nas políticas educacionais e suas expectativas em 

relação à educação, como um todo, e mais especificamente, à universidade e à formação dos

                                                             
141 Que, por sua vez, já era o segundo projeto, pois com o falecimento do orientador inicial, prof. Valter Soares Guimarães, o 
primeiro projeto foi abandonado, por sugestão da orientadora que o substituiu, profa. Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de 

Souza. Mais tarde, tivemos novamente que mudar de orientação, dado os caminhos que buscamos trilhar nesse estudo. 
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professores da educação básica. Foi possível perceber também as mudanças pelas quais essa 

discussão, enquanto categoria histórica inserida ‘no chão do concreto’, passou ao longo dos 

anos até tornar-se um forte princípio orientador das políticas brasileiras de educação. 

Devido ao seu potencial de emancipar ou alienar os cidadãos, a educação é 

historicamente um campo disputado politicamente. Isso levou-nos, na tentativa de 

desvelamento das aparências, a buscar o significado do termo ‘inovação’ não apenas nas 

teorizações pedagógicas, mas também na administração e na economia capitalistas as quais, 

direta ou indiretamente, também contribuem nessa ‘disputa pela alma’
142

 da sociedade. 

Mesmo nessas duas áreas, o entendimento do que seja uma inovação também evoluiu ao 

longo dos anos, como mostram as diferentes versões do Manual de Oslo, documento 

elaborado pela OCDE e muito utilizado por economistas, administradores e gestores públicos.  

Contemplando no início da década de 1990 apenas produtos e processos novos ou 

melhorados, a concepção de inovação do Manual de Oslo incorporou anos depois também a 

área de serviços e, por fim, nos anos 2000, passou a considerar também inovações não 

tecnológicas, como métodos de marketing e de organização empresarial. Portanto, sob a 

perspectiva da economia e da administração capitalistas, atualmente inovar é principalmente 

produzir produtos, processos e serviços, tecnológicos ou não, novos ou melhorados que, 

inseridos no mercado, gerem lucro a seus idealizadores, financiadores e mercadores. E, nessa 

lógica, logo deixam de ser inovações e  precisam ser substituídos novamente. Vale ressaltar 

ainda que na economia, contrariando as indicações de Schumpeter, por muitos anos se 

ignorou o impacto das inovações nas análises do crescimento e desenvolvimento econômico 

dos países. 

No plano das ideias pedagógicas, apesar de alguns autores considerarem que não é 

possível determinar exatamente o que seja uma inovação educacional, esta é geralmente 

entendida como algum tipo de melhoria, de mudança, seja no aspecto organizacional das 

instituições como também nos currículos, nas metodologias de ensino, nas práticas educativas 

ou na própria avaliação. De uma forma geral, podemos dizer também que o conceito de 

inovação educacional aparece tanto em autores críticos, como em autores de perspectiva 

liberal progressista. No caso desses últimos, cuja análise é geralmente dissociada das 

condições concretas da educação brasileira, muitas dessas propostas de inovação se limitam às 

dimensões gerencial e pedagógica, ao ‘como fazer’ na sala de aula, sem questionamentos e 

sem possibilidades de mudanças das desigualdades sociais. O que, para autores críticos, de 

orientação principalmente marxista, não bastaria, devendo as inovações contemplarem 

                                                             
142 Expressão utilizada por Popkewitz (2001). 
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também uma transformação da realidade social. Para esses autores, portanto, as inovações 

deveriam estar a serviço de uma revolução social. 

Também nas discussões pedagógicas ocorreu uma mudança no entendimento sobre a 

inovação educacional, principalmente em relação a quem seriam os protagonistas nesse 

processo. A julgar apenas pelas publicações sobre inovação educacional ao longo dos 

períodos analisados, poderíamos dizer que no Brasil as discussões teórico-pedagógicas 

passaram por, pelo menos, três momentos de concepções diferenciadas. De 1960 a 1970, 

talvez devido à grande presença de técnicos norte-americanos no país, a discussão se apoiava 

principalmente em uma matriz norte-americana, de cunho aplicacionista. Com o fim do 

regime e uma maior participação da sociedade civil, assistiu-se a uma discussão permeada por 

críticas e tentativas de ruptura com os ideários do regime militar. Por fim, acompanhando as 

discussões internacionais que retomavam, desde meados da década de 1980, o protagonismo 

das escolas e dos professores, passou-se a uma fase, nos anos 1990-2000, baseada na 

complexidade dos espaços escolares e do ato educativo. 

Consequentemente, as propostas de inovação evoluíram de uma concepção 

aplicacionista da inovação, embasada em uma racionalidade instrumental, comum nos anos da 

ditadura civil-militar, para uma concepção de protagonismo dos professores amparada no 

argumento da complexidade do ato educacional e da prática docente, a partir dos anos 1980. 

De acordo com a primeira concepção, entendia-se que as mudanças deveriam ser planejadas 

em um ‘nível superior’ por especialistas e técnicos, para serem executadas pelos professores e 

funcionários nas escolas, enquanto na concepção que emergiu a partir dos anos 1980, houve 

uma ‘viragem’, passando a focar os professores e a própria escola como protagonistas das 

inovações, o que, de certa forma, busca contribuir para valorizá-los. Mas, essa transição não 

foi brusca e total e também não se encontra isolada do contexto em que a educação e o 

pensamento pedagógico estão inseridos/gestados.  

Desse contexto histórico-educacional fazem parte também as políticas educacionais 

oficiais que, por sua vez, compartilham com as escolas e os professores, o contexto histórico-

social. Tais políticas, de certa forma, também fizeram e fazem história. Impondo mudanças e 

reformas, causam reações diversas nos sujeitos envolvidos com o ato educacional: resistência, 

conformação, adaptação, entre outros. A partir da análise realizada foi possível perceber que 

as políticas oficiais se apropriaram tanto das discussões sobre inovação das teorias 

pedagógicas, como também e, principalmente, da economia e da administração. 

A análise evidenciou também que nas políticas educacionais dos períodos estudados, 

submetidas aos interesses privados do capital e orientadas por organismos internacionais, a 
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argumentação sobre a inovação esteve e está presente, geralmente relacionado a uma 

perspectiva economicista e desenvolvimentista, que entende a educação como um dos fatores 

alavancadores da produtividade e do nível de competitividade da nação. Como consequência 

dessas duas perspectivas, destaca-se também uma concepção funcionalista e reprodutivista da 

educação, ou seja, entendida como espaço de construção de perfis adequados ao bom 

funcionamento do quadro social de cada período. Essa semelhança entre momentos históricos 

diferentes pode ser explicada, em parte, pelo fato de o Estado brasileiro, apesar de uma maior 

abertura aos movimentos sociais, observada nos governos de Lula e Dilma, continuar a ser um 

Estado burguês a serviço dos interesses privados do capital. De um Estado que monopolizava 

esses interesses, em idos da ditadura militar, migrou, a partir dos anos 1990, para a condição 

de um Estado ‘sócio’ e regulador do capital. 

No caso específico das políticas gerais do período militar, a argumentação sobre 

inovação contemplava dois aspectos voltados ao objetivo maior de modernização do país: 

inovação científico-tecnológica, que se esperava ser produzida nacionalmente e inovação 

técnico-administrativa a ser realizada nas instituições, para fins de maximização de recursos. 

Esses dois aspectos refletiram diretamente nas políticas educacionais, com uma ênfase nas 

tecnologias educacionais e currículos com destaque para a formação científica e também o 

uso de novas técnicas de administração educacional. Nesse contexto, foi possível perceber 

que assim como nas discussões pedagógicas de alguns autores desse período, a inovação era 

entendida nas políticas educacionais, como algo planejado ‘do alto’ por especialistas, para ser 

posteriormente testado na escola. 

A partir dos anos 1980, o sistema produtivo passou por uma reestruturação graças 

principalmente a introdução de novas tecnologias e processos organizativos do trabalho, 

passando, em certa medida, de um modelo fordista para a acumulação flexível. Tal mudança 

passou a demandar outros ideais de sociabilidade, ou seja, a reprodução sociometábolica do 

sistema continuou atuante, mas exigindo outro perfil de trabalhadores e cidadãos. Para atender 

a essa demanda por ‘novos indivíduos’ e ‘novos trabalhadores’ mais adaptados houve, em 

nosso entendimento, a necessidade de incutir-se uma ‘cultura da inovação’ na sociedade, 

buscando com que o cidadão formado pelo processo educacional fosse criativo e capaz de 

inovar, para contribuir com o sistema produtivo e com a competitividade do país. 

Para isso, além das mídias, a educação teve um papel importante na conformação e 

criação de um consenso na sociedade sobre a importância da CT&I. A partir desse momento, 

dentro de uma perspectiva sistêmico/empresarial, a inovação passou a ser, nas políticas 

educacionais da América Latina, um princípio orientador para a educação.  
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Assim, a argumentação sobre inovação nas políticas educacionais oficiais, evoluiu de 

uma racionalidade instrumental/aplicacionista, a qual vigorava desde o período da ditadura 

militar, para uma perspectiva sistêmica embasada principalmente em orientações de 

engajamento social pregado por organismos internacionais como a OCDE e a Cepal, que se 

passou a construir como consenso a partir dos anos 1990. Segundo essa perspectiva sistêmica, 

toda a sociedade é considerada como fator constituinte de um sistema nacional amplo de 

inovação. A julgar por nossa análise, as políticas educacionais brasileiras, principalmente a 

partir da reforma educacional dos anos 1990, parecem querer inculcar na sociedade, via 

educação formal e ação midiática, a necessidade e a importância de sermos inovadores, seja 

para produzir inovações tecnológicas seja para produzir inovações sociais que, resolvendo os 

problemas da população, possam desonerar e desresponsabilizar o Estado. 

Podemos afirmar também que os governos desses dois períodos analisados utilizaram 

estratégias diferenciadas para a implantação do que entendiam como inovações, condizentes 

com suas respectivas formas de governo: ditadura e democracia. Os militares embasaram-se 

nos enfoques empírico-racional e coercitivo para impor as mudanças, enquanto que a partir 

dos anos 1990, mantendo a estratégia empírico-racional, foi dado mais ênfase no enfoque 

normativo-reeducativo. 

Um aspecto que julgamos relevante destacar aqui, mas que foi apenas esboçado na 

pesquisa e, portanto, careceria de pesquisas futuras para sua confirmação ou refutação, é a 

relação existente entre as políticas oficiais e as teorizações pedagógicas durante esses dois 

períodos. No caso do período militar houve uma situação em que os teóricos produziram 

textos que se conformavam à ideologia do regime, colaborando diretamente com sua 

justificação. Mas, a partir dos anos 1990, parece ter acontecido o oposto: as políticas oficiais 

dos governos neoliberais teriam se apropriado, muitas vezes de forma distorcida, das 

teorizações pedagógicas, para assim justificarem suas reformas. Consequentemente, 

discussões que buscavam valorizar a escola e os professores como protagonistas das 

inovações acabaram servindo para sustentar propostas de formação em serviço e políticas 

meritocráticas de bonificação. 

Também o perfil de professores que aparece nessas políticas é diferenciado entre os 

dois períodos históricos analisados. Em nossa compreensão, como consequência das 

propostas de formação aligeirada e da visão aplicacionista da inovação educacional, as 

políticas educacionais dos militares não esperavam dos professores atitudes criativas e 

inovadoras, contentando-se tão somente com o fato de que estes conseguissem atender à 

grande e precária expansão do sistema educacional, fossem capazes de lidar com as 
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tecnologias educacionais e reproduzissem as orientações vindas das esferas governamentais. 

Logo, não enxergavam os professores como possíveis inovadores, mas como ‘aplicadores’ das 

inovações produzidas por outrem. 

Já a partir dos anos 1990, com as novas demandas da reestruturação produtiva, a 

inovação passou à condição de princípio educativo nas reformas neoliberais da educação. 

Passou-se a demandar um sistema educacional capaz de formar indivíduos mais adaptados ao 

novo contexto do que se passou a chamar de ‘sociedade do conhecimento’. Apropriando-se 

das discussões pedagógicas sobre a complexidade da realidade educacional, as reformas 

neoliberais justificavam assim a necessidade de professores eficazes, criativos e inovadores, 

capazes de criar e lidar com as incertezas e flexíveis a todas as mudanças. Assim, da demanda 

por um professor meramente executor, comum nas políticas educacionais do período militar, 

passou-se, a partir dos anos 1990, à argumentação sobre a importância de ter um professor 

criativo, eficaz, reflexivo, solucionador de problemas e inovador. 

 E, já que os professores são os principais profissionais envolvidos na formação das 

gerações, entendemos, portanto, que também mediante as orientações para a formação 

docente, as políticas educacionais oficiais vêm buscando incutir na população um 

comportamento empreendedor e inovativo – uma ‘cultura da inovação’ – de forma a 

contribuir com as demandas da reestruturação produtiva e manter o processo de reprodução 

sociometabólica do capital
143

. 

Podemos dizer também que a presença da temática ‘inovação’ nas políticas para os 

docentes, a partir dos anos 1990, abrangeu basicamente duas dimensões: a primeira é em 

relação à atuação pedagógica dos professores nas escolas que, como inovadores, deveriam 

ajudar a solucionar os problemas educacionais. Nesse caso, a expectativa por uma atuação 

docente criativa e inovadora está relacionada, em nosso entendimento, com o projeto 

neoliberal sobre ‘inovações sociais’, ou seja, ações e mudanças realizadas pelos próprios 

cidadãos os quais sejam capazes de resolver localmente seus problemas, sem necessidade de 

intervenção e gastos por parte do Estado.  

A segunda dimensão diz respeito às mudanças curriculares e organizacionais dos 

próprios cursos de formação de professores, no intuito de contemplar cada vez mais, a 

inserção das tecnologias da informação e da comunicação, bem como a flexibilização das 

modalidades de formação docente, com destaque para a formação a distância e em serviço. 

Nesse aspecto, as mudanças nos cursos, por mais diferentes, contemplaram principalmente o 

que se convencionou chamar de ‘paradigma da epistemologia da prática’, com ênfase nas 

                                                             
143 Lembramos que o conceito de “reprodução sociometabólica do capital” é de autoria de Mészáros (2003). 
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escolas e na própria comunidade como espaços principais da formação docente, através de 

metodologia de projetos e de resolução de problemas. 

Em nosso entendimento, portanto, essa discussão que vem se configurando nas 

políticas oficiais, desde a década de 1990 até os anos atuais, sobre a inovação e a formação de 

professores eficazes, inovadores e criativos para atuarem na educação básica, faz parte do 

mesmo pacote de apropriações que as reformas educacionais de cunho neoliberal vêm 

fazendo de discussões pedagógicas importantes, como o debate sobre o construtivismo e sobre 

os saberes docentes. Assim, essa exaltação do que poderíamos chamar de uma ‘pedagogia da 

inovação’ nas políticas neoliberais, combina a apropriação distorcida do ‘aprender a aprender’ 

construtivista, feita pelas políticas oficiais, relegando ao professor o papel de apenas lidar com 

as situações de incerteza, de forma criativa e inovadora, como propugna a epistemologia da 

prática. 

Pela análise dos documentos foi possível perceber também que durante a gestão FHC 

(1995-2002), as políticas de formação docente preocuparam-se mais com a primeira dimensão 

apontada acima, ou seja, sobre a prática pedagógica dos professores nas escolas. Seguindo 

orientações de organismos como o Banco Mundial, tais políticas propuseram nas diretrizes de 

1999 e de 2002, um modelo de desenvolvimento profissional de competências que buscava 

formar professores reflexivos. Mas, a julgar pelos textos da LDB/1996 e do PNE (2001-

2010), podemos também afirmar que boa parte das orientações para as inovações no nível da 

segunda dimensão, já eram esboçadas, tais como a flexibilidade da oferta de cursos de 

formação e a expansão via educação a distância. Apenas não houve tempo para concretizar as 

propostas nessa segunda dimensão. O que foi feito durante o octênio do governo Lula, que 

manteve as orientações em relação à primeira dimensão e aprofundou as inovações no sentido 

da segunda dimensão apontada, ou seja, na mudança curricular dos cursos de formação 

docente. 

Outra constatação a qual a investigação nos permite afirmar é que, em sua essência, a 

concepção sobre o perfil de professores que precisam ser formados para atender às novas 

demandas da assim chamada ‘sociedade do conhecimento’, parece não ter se modificado 

desde 1990 até os anos mais recentes. Continua a demanda por professores cujas principais 

competências sejam a reflexão sobre sua prática, criativos, inovadores e capazes de solucionar 

problemas. A metodologia idealizada para a formação desse perfil docente também não se 

modificou, embasada em uma concepção que entende a escola e outros espaços informais, 

como principais espaços de formação, valorizando os conhecimentos da prática, a 
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metodologia de projetos e a resolução de problemas, de forma a propiciar inovações que 

permitam aos professores atuarem na solução dos problemas da escola e da comunidade local. 

Mas, analisando mais especificamente os anos 2000, entendemos que para além da 

argumentação sobre professores inovadores, que se começou a construir a partir de 1990, 

passou-se a uma proposição mais ampla de constituir todo um sistema de valorização e 

formação inovador. Nessa última fase, enfatiza-se a formação a distância, de preferência em 

serviço, de professores que, para além de inovadores, sejam funcionalmente multiuso - 

pesquisadores, psicólogos de alunos e pais, gerentes, solucionadores de problemas sociais etc. 

– e flexíveis o suficiente para adaptar-se rapidamente às mudanças na sociedade 

contemporânea. Propugnando o que convencionou chamar de “regime de colaboração”, o 

governo federal passou a realizar, juntamente com os demais entes federados, todo um 

investimento na formação continuada e inicial dos professores por meio da Universidade 

Aberta do Brasil e mediante programas e ações do MEC e da Capes
144

.  

 Dessa forma, podemos dizer que, em certa medida, as políticas de formação docente 

do governo Lula, em seus dois mandatos (2003-2006 e 2007-2010), colocaram em prática 

muitas das propostas presentes nas políticas formuladas no início da década de 1990, advindas 

das orientações de organismos internacionais como o Banco Mundial e a OCDE. Tais 

orientações, como mostrou a análise dos documentos, estabeleciam a necessidade de 

professores eficazes e competentes, com habilidades para mediar à aprendizagem dos alunos e 

prepará-los para as demandas dessa ‘sociedade do conhecimento’.  

Apesar dessa constatação, cabe destacarmos também que, em contraste com o governo 

antecessor de FHC, em que a participação da sociedade civil foi tolhida e muitos direitos 

foram retirados dos trabalhadores da educação, nos dois governos do presidente Lula, 

conquistas relevantes ocorreram. Entre tais avanços, podemos destacar: maior participação da 

sociedade civil nas discussões políticas (vide a realização da Conae), estabelecimento de 

diretrizes para planos de carreira do magistério, a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional,  

institucionalização de uma Política Nacional de Formação e Valorização de Profissionais da 

educação, como um todo e, especificamente, do magistério, criação de um Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e dos Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Docente. 

   
                                                             
144 Dialeticamente, essas distintas fases das políticas de formação de professores não descartam e nem se sobrepõem 
totalmente umas às outras, mas sim se apropriam de projetos e concepções estabelecidas por governos anteriores. Os 
programas de formação a distância dos governos FHC e Lula, por exemplo, retomaram, na prática, um pouco da perspectiva 
de professor executor de inovações, comum no período da ditadura militar. 
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Retomando especificamente a questão da inovação como uma cultura a ser inculcada 

na sociedade, entendemos que no plano concreto de uma sociedade capitalista desigual, essa 

ideologização de que todos devem engajar-se em uma ‘cultura da inovação’ é bastante 

contraditória. Para além das aparências, o argumento de que se está formando para uma 

cidadania moderna, onde o indivíduo teria acesso aos códigos da modernidade é, em sua 

essência, apenas mais uma estratégia da ideologia pragmática dominante a qual desvincula os 

efeitos das causas e quer fazer-nos acreditar que se está universalizando os direitos. E, uma 

das maiores contradições dessa proposta é facilmente exemplificada: quando indivíduos e/ou 

coletivos inovadores criaram formas de socializar gratuitamente produtos como músicas, 

filmes e livros (e-books), usando ferramentas tecnológicas como a internet e impactando o 

lucro capitalista, rapidamente a mão jurídica do Estado fez-se presente para punir os 

inovadores.  

Foi o que ocorreu no caso do ‘Napster’, site criado em 1999 por um jovem norte-

americano, de apenas 20 anos de idade, que permitia o compartilhamento gratuito de músicas 

entre seus usuários cadastrados. Este foi um dos mais polêmicos acontecimentos na história 

da cibercultura desencadeando, desde então, uma verdadeira cruzada em defesa dos direitos 

autorais, como as medidas tomadas recentemente pelo FBI (Federal Bureau Investigation) 

para coibir e punir os sites distribuidores
145

. O jovem, que poderia ser considerado, nessa 

exaltação de uma ‘cultura da inovação’, como um ‘inovador social’, contraditoriamente foi 

acusado como um criminoso. 

Portanto, o sistema quer que as pessoas inovem, pero no mucho! Desde que não 

ameacem a lucratividades das empresas. E, essa atitude contraditória é fácil de compreender: 

para a economia capitalista, só é considerada inovação aquilo que gera lucro. Logo, quando 

sujeitos/coletivos inovadores ameaçam essa obtenção de lucros com suas inovações, o sistema 

revida e entra em ação a dura e pesada mão jurídica do Estado a serviço do capital. O que 

evidencia que os empresários e o próprio mercado não são assim tão livres e independentes do 

Estado, seu sócio e regulador. 

Além disso, no caso do Brasil, essas propostas estão também alinhadas com as 

demandas de escoamento dos países já desenvolvidos e centrais do capitalismo. Nessa 

sociedade que mais que do conhecimento está vinculada a uma economia baseada no 

consumo, tanto a lógica, quanto o investimento das políticas não condizem com a produção de 

conhecimento, mas com a formação de cidadãos para serem consumidores de produtos e 

serviços produzidos por outros países. Não temos políticas robustas para desenvolvimento de 

                                                             
145 Conferir Castro (2001) e Costa (2012). 
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patentes, produção de tecnologias e inovação. As ações dos Ministérios da Comunicação, 

CT&I e MEC, de distribuição de tabletes para as escolas e para os seus funcionários traduzem 

essa lógica, como recomendam documentos do Banco Mundial, da Unesco, da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho), entre outros. 

Por isso, para além de inovar, entendemos que a formação oferecida pela universidade 

precisa contribuir para a emancipação, para formar indivíduos críticos que sejam capazes de 

criar, mas também de julgar ética e criticamente essas inovações e as concepções de sociedade 

e educação que as embasam. E não apenas inovarem para sustentar o modo de produção 

capitalista e as desigualdades e desequilíbrios ecológicos que este gera. A universidade 

precisa estar conectada sim à sociedade, mas não pode apenas atender às demandas do 

mercado, pois este não é por si só, todo o complexo social. 

Mas, a análise dos documentos sobre CT&I dos dois períodos mostrou que as 

expectativas dos governos em relação à universidade e seu envolvimento com a produção de 

inovação, em ambos os períodos analisados, são as mesmas: atrelamento ao sistema produtivo 

via estreitamento da relação Universidade/Estado/Empresas. Apesar desse ponto comum, 

pudemos perceber algumas diferenças entre as políticas do período militar e dos anos 1990-

2000. No primeiro, essa articulação foi concebida em um contexto que buscava romper com o 

modelo de sociedade ruralista, visando modernizar o país, a partir de um projeto nacional-

desenvolvimentista. Daí a argumentação em prol da inovação científico-tecnológica e do 

atrelamento da universidade no trinômio Estado/universidade/empresas, que toma o Estado 

como o principal financiador e também consumidor. 

No caso dos anos 1990 e 2000, a participação da universidade na produção de 

inovação para o sistema produtivo está vinculada à reestruturação produtiva do capital 

iniciada na década de 1980, em que o atrelamento da universidade às empresas, passou a fazer 

parte também de um processo em que a própria produção de conhecimento tornou-se uma 

mercadoria, em um contexto permeado pelas políticas neoliberais e pela capacidade de 

codificação das novas tecnologias da comunicação e da informação. 

Mesmo governos com orientações diferentes como os de FHC e Lula/Dilma 

apresentaram pontos comuns em suas políticas de CT&I e no entendimento sobre o papel da 

educação e da universidade: articulação universidade/empresas dentro de uma concepção 

sistêmica sobre a inovação, ênfase na formação de engenheiros e no ensino de ciências, maior 

divulgação e popularização da CT&I junto à sociedade, inovação como carro-chefe para o 

desenvolvimento do país, entre outros. Mas, a partir do governo Lula foi possível perceber 

dois aspectos novos nesse debate sobre a CT&I: a) uma maior ênfase na relação entre 
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inovação e problemas sociais e; b) ênfase, mesmo que contraditória, no papel desempenhado 

pelas ciências humanas e sociais na produção de inovações dentro das universidades. 

 Um atrelamento acrítico da universidade às demandas do mercado traz sérias 

consequências para a pesquisa, fazendo com que a produção do conhecimento dependa cada 

vez mais das políticas econômicas.  Assim, considerando todo o exposto até aqui, 

acreditamos que mais que contribuir para a inovação que, de certa forma, também é 

necessária, a universidade e os professores universitários precisam contribuir para uma 

formação crítico-emancipadora e não atender de forma acrítica e submissa às demandas do 

sistema produtivo e do mercado. Pois, à luz desse último, a universidade será sempre 

obsoleta e tradicional, por mais que inove. Porque a lógica do mercado é a da efemeridade, 

da “criação destruidora” schumpeteriana, ou seja, uma lógica que descarta a inovação, 

quando esta não gera mais lucros. O que é inovação hoje, amanhã não é mais nada.  

 E, no caso da formação de professores, isso é um objetivo de repercussão ainda 

maior, pois, são os professores formados nos cursos de pedagogia e licenciatura que, atuando 

na educação básica, poderão romper ou não com essa ideologia de uma ‘cultura da inovação’, 

submissa e acrítica, que os organismos internacionais e os governos reformistas neoliberais 

buscam incutir na sociedade. Assim, a responsabilidade dos cursos de licenciatura torna-se 

maior e de grande importância. Além disso, esse atrelamento pode trazer consequências mais 

específicas para os próprios cursos de formação docente, tais como: uma ênfase tecnicista e 

praticista, primazia da formação em serviço e desvalorização dos cursos de pedagogia e 

licenciatura dentro das próprias universidades. 

 Em nossa opinião, esse é um aspecto para o qual a universidade e os cursos de 

formação docente devem se atentar seriamente: promover uma formação na perspectiva 

histórico-crítica, politizada, criando espaços para a prática como cultura coletiva, histórica e 

compartilhada. Formar professores com mais qualidade, detentores não apenas de 

conhecimentos específicos de sua área, mas que também dialoguem com os conhecimentos 

didático-pedagógicos, filosóficos e políticos, tão importantes para sua formação e futura 

atuação como educadores. 

 Assim, devemos atentar também para a formação de nossos licenciandos, enquanto 

sujeitos políticos os quais, sem leituras e orientações adequadas, correm o risco de tornarem-

se meros reprodutores da situação que aí está posta, sem questioná-la, limitando-se a aceitar 

as dificuldades, pois como professores recém-formados, estão imbuídos de ‘amor pela 

profissão’, lendo ‘auto-ajuda para professores’ que não propiciam uma imersão nos aspectos 

mais profundos da relação Estado, Escola e Sociedade. E, é justamente considerando esses 
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aspectos sobre leituras e práticas formativas, que enfatizamos a importância da Universidade, 

enquanto espaço de formação de professores: como um ambiente em que o(a) professor(a) 

pode ter acesso aos textos clássicos, à leituras mais sólidas e sérias, capazes sim de promover 

uma postura mais crítica e  uma transformação de olhares e posturas. 

  Infelizmente, essa perspectiva não parece ser o objetivo das políticas mais recentes 

para a formação de professores. Principalmente, a partir de 2007, foi adotada pelo governo 

uma perspectiva sistêmica que, atualmente, vem materializando-se nas políticas de formação 

docente pelas ações da chamada ‘Nova Capes’. Em nosso entendimento, se por um lado essa 

visão sistêmica, com viés empresarial, permitiu ao governo petista contrapor-se à focalização 

do governo anterior no ensino fundamental, por outro também aproximou muito da 

perspectiva sistêmica, de cunho empresarial, compartilhada desde os anos 1990 pela Cepal e 

pela OCDE.  

  As orientações mais recentes das políticas docentes, que desde 2007, vêm induzindo a 

flexibilização na formação, articulação com a educação básica, o cientificismo e currículos 

por grandes áreas, são idênticas às que a OCDE propõe e já é realidade nos países europeus, 

desde o início dos anos 2000. Isso foi reforçado ainda mais com a assumência da educação 

básica pela Capes, que trouxe, por meio de seus programas de fomento, uma maior 

articulação sistêmica e uma ênfase cientificista para as políticas de formação. Assim, as 

inovações necessárias aos cursos de formação docente, segundo essa perspectiva, seriam 

mudanças curriculares e de organização, que contemplem as TICs e os aspectos acima 

citados.  

 Em nossa compreensão, essas medidas visam à vincular, indiretamente e ao longo 

prazo, ainda mais a educação básica ao projeto de fortalecimento do sistema de CT&I, 

buscando reforçar uma cultura tecnocientífica inovadora e empreendedora na sociedade. 

Mas, essa é uma hipótese que demanda mais investigações. 

Cabe destacarmos ainda que, justamente por apresentar essa integração sistêmica das 

ações e programas, não é possível, em nosso entendimento, falar de consequências das 

políticas apenas para a formação de professores, mas sim para as diversas instituições e 

agentes envolvidos nesse processo, desde a pesquisa em educação, os cursos de licenciatura, 

até as condições de trabalho dos professores nas escolas. Todas essas consequências estão 

inter-relacionadas, mas tentaremos apresentar de forma separada, a seguir, para fins didáticos.  

No caso da pesquisa educacional, não seria exagero afirmar que, por mais que o 

governo afirme a abertura à participação da sociedade civil no acompanhamento das políticas 

sociais, paradoxalmente a visão sistêmica dificulta a pesquisa sobre políticas educacionais, 
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pois pulveriza, em diferentes espaços e tempos, as ações e documentos relativos a essas 

políticas, tornando a análise mais complexa. Um exemplo disso é que, quando se busca 

informações sobre um dos programas de fomento, estas podem ser encontradas tanto nas 

páginas do MEC quanto da Capes e, em alguns pontos, não são concordantes umas com as 

outras. 

Ainda sobre as consequências para a pesquisa educacional, não é de se descartar que 

essas políticas podem induzir a um ‘praticismo’ ingênuo e salvacionista o qual acredita poder 

resolver os problemas do contexto escolar. O que, convenhamos, pode até ser um dos 

objetivos, no intuito de contribuir com uma análise crítica e apontar alternativas, mas não 

pode ser a essência principal da pesquisa educacional. Principalmente porque muitos desses 

problemas são de ordem estrutural, frutos da desigualdade social gerada pela reprodução 

capitalista e, portanto, não podem – por mais que desejem as políticas neoliberais de 

descentralização e a proposta atual de um “regime de colaboração” - ser resolvidos nem pela 

própria instituição escolar, quem dirá pela pesquisa educacional. 

Esse praticismo da pesquisa vem sendo induzido principalmente pelos programas de 

fomento. Uma das consequências do Pibid, por exemplo, foi o aumento do interesse de 

pesquisadores do campo das hard sciences sobre o aspecto do ensino, migrando de suas áreas 

originais de formação para a área educacional, agora vista como mais uma possibilidade de 

captação de recursos. Sem conhecimentos aprofundados sobre a educação, acabam propondo 

projetos que, inovadores em alguns aspectos, atendem às exigências dos editais de fomento, 

mas que analisados mais atentamente, ressuscitam a antiga e errônea compreensão de que 

para melhorar a educação, basta saber ‘aplicar’ aí os conhecimentos de suas áreas específicas 

e desenvolver um “espírito científico”. Nessa lógica, os problemas educacionais, menos que 

problemas estruturais, são oriundos apenas da impossibilidade dos alunos e professores da 

educação básica, em ‘pensar cientificamente’ e dominar os conceitos e teorias científicas. 

Assim, é comum nos depararmos com projetos em que uma ‘atividade inovadora’ (um 

passeio por uma trilha ecológica, um novo jogo didático, experimento e outras atividades) é 

idealizada pelos pesquisadores e seus pupilos de graduação que, em uma visita de apenas um 

dia à escola, aplicam questionários a alunos/professores de escolas básicas antes e depois de 

os submeterem a essa ‘atividade inovadora’. Em seguida, aplicam um teste estatístico aos 

dados e os publicam como uma ‘metodologia inovadora e cientificamente testada’, certos de 

que, com isso, contribuíram para sanar os problemas educacionais locais. E, de quebra, ainda 
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fortaleceram seus currículos como pesquisadores, alavancando os índices de ‘produção de 

conhecimento’ do país
146

.  

Não podemos negar que a instituição de bolsas de iniciação à docência representa um 

importante avanço nas condições de formação nos cursos de licenciatura, ao buscar valorizar 

e incentivar o envolvimento de jovens com a profissão e valorizar também os pesquisadores 

educacionais. Mas, por outro lado há certas consequências não tão positivas desse tipo de 

fomento para a formação inicial nos cursos de licenciatura. Um deles seria o risco de incutir 

nos licenciandos, como modelo ideal de pesquisa educacional, esse tipo de pragmatismo 

cientificista. Impossível não cogitar aqui, a preocupação apontada por pesquisadores da área 

de que ocorra, a médio e longo prazo, um esvaziamento da pesquisa educacional e dos 

conhecimentos de educação.  

No caso das condições de trabalho dos professores da educação básica, a participação 

nesses tipos de programas pode representar uma complementação meritocrática ao salário de 

apenas alguns, os ‘mais eficazes’, em detrimento de uma efetiva valorização da profissão 

docente. O que pode gerar certa discriminação em relação a professores e seus alunos, os 

quais não participem do programa, como se esses fossem menos competentes que os demais, 

além de criar uma rivalidade entre turmas de professores que participam dos programas e dos 

que não participam. Sem contar que, dependendo da forma como a proposta for executada, o 

professor da educação básica pode ficar no papel passivo de expectador, vendo suas 

atribuições e sua autoridade serem desempenhadas por estudantes da graduação, os auto-

intitulados ‘pibidianos’. Como analisamos, a Capes passou a exigir nos editais do Pibid, a 

partir de 2009, que os alunos das licenciaturas se envolvessem cada vez mais com diferentes 

atividades na escola básica, desde a participação em conselhos de pais até reuniões 

pedagógicas, de planejamento e avaliação. O que também foi reiterado como um dos 

princípios do Parfor. Com isso, não estaria induzindo os alunos a atuarem como substitutos 

mais baratos dos trabalhadores da educação que o governo diz querer valorizar? E como falar 

em valorização do magistério da educação básica, se os valores das bolsas são diferenciadas?   

Considerando esses aspectos não podemos deixar de pensar que o Pibid, ao criar uma 

nova categoria de ‘docente em formação’, o ‘pibidiano’, pode indiretamente contribuir para 

intensificar a divisão de trabalho no interior das escolas, estabelecendo gradualmente e de 

forma disfarçada um engajamento meritocrático, que gera disputas e enfraquece a 

                                                             
146 De acordo com matéria publicada no jornal eletrônico da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o JC-
email 4.710, de 22 de Abril de 2013, o Brasil passou da 17ª para a 13ª posição no ranking mundial em relação à quantidade 
de publicações, mas a qualidade ainda é questionável e não acompanha o ritmo de crescimento quantitativo. Disponível em: 

<http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=86742>, Acesso em 22 de Abr. de 2013, 20: 55 h. 
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coletividade o que, consequentemente, dificulta a reivindicação de direitos. Nesse cenário, o 

que acontecerá com o ‘pibidiano’ quando se formar? Adeus bolsa-docência e bem-vindo ao 

mundo adulto das condições precárias de trabalho, em que os professores não foram formados 

para questionar, mas apenas para serem flexíveis e se adaptarem às mudanças? Esses são 

questionamentos, que a pesquisa que realizamos não é capaz de responder, mas que temos o 

compromisso em apontar, forma a suscitar debates e, quem sabe, futuras pesquisas sobre a 

temática. 

Confrontando todas as discussões sobre a inovação educacional e também 

considerando toda a análise que fizemos das políticas educacionais oficiais, compreendemos 

que nessa ‘disputa pela alma’ da escola, da universidade, dos professores e, 

consequentemente, da sociedade, a discussão sobre inovação, em qualquer nível educacional, 

se comporta de forma contraditória e dialética. Pois, ao mesmo tempo em que visa uma 

melhoria da qualidade educacional, por outro lado incorre no risco de atender à pedagogia 

hegemônica neoliberal, de conformação da sociedade, em uma visão sistêmica, a uma ‘cultura 

da inovação’ a qual tem como objetivo, em verdade, a manutenção do capitalismo e, 

consequentemente, das desigualdades geradas pelos ajustes sociais realizados. 

Nesse sentido, outra importante questão que se apresenta na discussão dessa temática, 

seria a de saber o quanto esse novo boom de publicações sobre a inovação educacional e seus 

desdobramentos - inovação na universidade, professores inovadores, inovação com TIC’s, 

entre outros - que vem se apresentando em periódicos e congressos da área educacional, 

realmente contribuem para uma análise crítica e transformação social ou, simplesmente, se 

adequam, em uma espécie de ‘inovação de marketing’ – como diria o Manual de Oslo - dos 

projetos de pesquisa, tornando-se tão somente um forte lobby para captação de recursos junto 

às instituições de fomento, sejam elas públicas ou privadas. 

 Finalizando, entendemos que a práxis dos professores, em todos os níveis 

educacionais, com ou sem inovações, precisa contribuir com a emancipação crítica da 

sociedade. Mas, para isso, devemos lembrar, com Marx, de que os homens são produtos das 

circunstâncias e da educação e que, como essas circunstâncias são modificadas precisamente 

pelos homens, logo o educador também precisa ser educado
147

. Logo, se pretendemos que a 

educação, em qualquer nível, possa desempenhar esse papel crítico, a formação de professores 

para atuar nas instituições precisa ser de qualidade. No caso específico da formação inicial de 

professores para atuar na educação básica, entendemos que esta deve ser uma formação sólida 

                                                             
147 Teses sobre Feuerbach. Escrito por Marx em 1845 e publicado pela primeira vez em 1888, por Engels. Disponível em: 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_fontes/acer_marx/tme_13.pdf, Acesso 17 de Maio de 2013. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_fontes/acer_marx/tme_13.pdf
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e de qualidade, realizada em cursos de pedagogia e demais licenciaturas, realizados, 

sobretudo, na universidade. Mas, não basta apenas formar. É preciso também valorizar a 

profissão com salários dignos, plano de carreira e condições adequadas de trabalho e de 

desenvolvimento profissional.  

Assim, toda a trajetória de investigação e exposição concorreu para a elaboração de 

nossa tese que, sinteticamente, pode ser enunciada nas linhas a seguir: principalmente com a 

inserção mais efetiva do Brasil no capitalismo tardio, via projeto nacional-desenvolvimentista 

dos militares, a argumentação sobre a importância da inovação passou a estar presente nas 

políticas oficiais gerais e específicas para a educação, influenciada principalmente por 

diretrizes de organismos internacionais. Mas, com a reestruturação produtiva do capital, nos 

anos 1980, essa argumentação se intensificou e adquiriu novos sentidos, avançando para uma 

perspectiva sistêmica de viés principalmente empresarial, tal como proposto por organismos 

como a Cepal e a OCDE.  

Com tal reestruturação, a reprodução sociometábolica do capital passou a demandar 

outros ideais de sociabilidade, ou seja, novos perfis de cidadãos e de trabalhadores, mais 

adaptados, de forma a contribuir para o sistema produtivo e para a competitividade econômica 

das nações. E para atender a essa demanda, entendemos que as políticas oficiais, seguindo 

orientações de organismos internacionais, buscaram e buscam incutir na sociedade, o que nos 

parece ser uma ‘cultura da inovação, uma ‘cultura do novo’, típica das argumentações 

empresariais e de gestão. 

Nesse processo, além do papel realizado pelas mídias, a educação e os professores 

passaram a ter um papel importante na construção desse consenso sobre a importância da 

CT&I. A partir desse momento, no âmbito de uma perspectiva sistêmico/empresarial a qual 

considera que todos os setores da sociedade são fatores constituintes de um sistema nacional 

amplo de inovação, essa discussão passou a ser, nas políticas educacionais brasileiras, um 

forte argumento orientador para a educação e para a formação dos professores. Movimento 

este que se intensificou no Brasil principalmente com as reformas neoliberais executadas pelo 

governo FHC, apresentando certa continuidade nos governos posteriores de Lula e Dilma. 

A partir desta constatação, entendemos que para além de inovar, a formação oferecida 

pela universidade brasileira precisa contribuir para a emancipação, para formar indivíduos 

críticos que sejam capazes de criar, mas também de julgar ética e criticamente essas inovações 

e as concepções de sociedade e educação que as embasam. Uma formação que permita uma 

participação política mais efetiva e crítica nas discussões sobre os rumos do país, da educação 

e da relação entre a universidade e a produção da CT&I. E não a formação de pessoas que 
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apenas inovem para sustentar o modo de produção capitalista e as desigualdades e 

desequilíbrios ecológicos que este gera.  

Além disso, respaldados nas discussões de Marx, e marxistas como Mészáros e 

Lukács, entendemos que a inovação não pode ser uma obrigação a ser avaliada 

meritocraticamente, mas trata-se, sim, de uma possibilidade criadora histórica do ser, com 

potencialidade também para a transformação social, ou seja, com uma potencialidade práxica. 

E, nessa perspectiva, a inovação que pode e deve nascer no espaço educacional, sobretudo na 

relação professor-aluno, no contexto do ato educativo-pedagógico, e na coletividade, não 

pode limitar-se a atender demandas do mercado e das reestruturações produtivas do capital, 

sob o risco de empobrecer-se e reduzir-se a mera constituinte da reprodução desse sistema, o 

qual gera tanta desigualdade e exclusão. Precisa, portanto, ser crítica e emancipadora, o que 

também depende de uma formação inicial e continuada de qualidade e de condições de 

trabalho (salário e carreira) que assegurem dignidade profissional e condições de vida aos 

professores.
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