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Resumo: Trata-se de uma pesquisa que tem como foco a inovação pedagógica no ensino 

superior a partir de uma leitura no contexto das políticas públicas. Indagamos como a 

universidade e as políticas públicas tem trazido em seu arcabouço teórico as questões relativas 

a inovação pedagógica, aos direitos individuais e sociais e a governança. Objetivamos 

problematizar as questões relativas a educação superior de qualidade pressupondo que há a 

inovação pedagógica e o cumprimento do compromisso da universidade com a sociedade de 

educar para a cidadania na perspectiva da governança. Os descritores que nortearam a revisão 

foram inovação, direitos individuais e sociais e governança. A pesquisa está alicerçada na 

legislação vigente e na literatura. Objetivamos problematizar as questões relativas a educação 

superior de qualidade pressupondo que há a inovação pedagógica e o cumprimento do 

compromisso da universidade com a sociedade de educar para a cidadania na perspectiva da 

governança. Como percurso metodológico desenvolvemos uma pesquisa de revisão de cunho 

qualitativo. A partir de uma análise documental e bibliográfica que envolveu documentos 

institucionais e a legislação brasileira vigente bem como referenciais bibliográficos das áreas 

de políticas públicas em educação, de inovação pedagógica, gestão da educação, gestão 

democrática e controle social. A análise documental e bibliográfica está respaldada em uma 

perspectiva histórico crítica. Entre os achados destacamos a prática da garantia constitucional 

que não se traduz em resultados positivos e a resistência dos sistemas educacionais à 

profissionalização dos processos de gestão escolar. A inovação pedagógica, na forma em que 

foi entendida, constitui um desafio para a educação superior que quer responder ao novo com 

o novo, realizar seu compromisso social de formação do humano docente e do humano aluno. 

O exercício dos direitos somente pode ser alcançado por meio da Educação como preconizado 

no texto das Declarações Universais dos Direitos Humanos das Nações Unidas e para o 

exercício de direitos por meio da educação, faz-se necessária a implementação de políticas 

públicas que promovam educação de qualidade. O desafio da universidade socialmente 

empreendedora também inclui dar a guarida mais adequada aos indicadores de qualidade que 

revelam as faces ainda ocultas da inovação pedagógica vivida na prática e não apenas no 

discurso 
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A educação superior, principalmente na esfera pública, deve ter por fim proporcionar 

ao indivíduo conhecimentos e capacidades para usufruto dos direitos individuais previstos no 

artigo 5º da Constituição Federal de 1998, entre eles o exercício das prerrogativas inerentes à 

cidadania. A Constituição determina, em seu Art. 6º: os direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação ao trabalho, a moradia, ao transporte, ao lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.” 

Nesse artigo nos propomos a discutir sobre a inovação pedagógica no ensino superior 

a partir de uma leitura no contexto das políticas públicas.  

A questão norteadora é: como a universidade e as políticas públicas tem trazido em 

seu arcabouço teórico as questões relativas a inovação pedagógica, aos direitos individuais e 

sociais e a governança.  

Objetivamos com a pesquisa problematizar as questões relativas a educação superior 

de qualidade pressupondo que há inovação pedagógica e o cumprimento do compromisso da 

universidade com a sociedade de educar para a cidadania na perspectiva da governança.  

Os descritores que sustentaram a revisão de literatura foram: inovação; direitos 

individuais e sociais e governança. A pesquisa está alicerçada na legislação vigente e na 

literatura. 

Optamos por um percurso metodológico desenvolvido a partir de uma pesquisa de 

revisão de cunho qualitativo. A partir de uma análise documental e bibliográfica que envolveu 

documentos institucionais e a legislação brasileira vigente bem como referenciais 

bibliográficos das áreas de políticas públicas em educação, de inovação pedagógica, de gestão 

da educação, de gestão democrática e controle social. A análise documental e bibliográfica 

está respaldada em uma perspectiva histórico crítica. 

Esse texto está organizado em três seções, são elas: Políticas Públicas: a educação 

como direito, Políticas Públicas e Inovação pedagógica na Educação superior e as 

Considerações finais. 

 

Políticas Públicas: a educação com um direito 

 

Recorremos a constituição federal para iniciar a interlocução da educação como um 

direito isso está resguardado pelo artigo 205 que reza: que a educação é um direito de todos os 

cidadão e um dever do estado e da família e que esta dever ser promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  



  

Na sequência no artigo 206 da carta Magna tem-se os princípios, que incluem a 

igualdade, o pluralismo, a gratuidade e a garantia do padrão de qualidade, esse artigo reza 

que:  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. 

 

O artigo 206 também trata das categorias de trabalhadores considerados profissionais 

da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos 

de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A previsão constitucional está alinhada à Declaração Universal dos Direitos Humanos 

da Organização das Nações Unidas de 1948 que considera a compreensão dos direitos e 

liberdade humanos de suma importância para o alcance do objetivo de que cada indivíduo e 

cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente a que a Declaração, propõe, através do 

ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades. O direito 

universal à educação está previsto em seu artigo 26º: 

 

Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 

correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. 

O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos 

superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. 

[...] A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço 

dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 

raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações 

Unidas para a manutenção da paz.  [...] Aos pais pertence a prioridade do direito de 

escolher o gênero de educação a dar aos filhos”.  

 

Desta forma, a educação deve ter por fim o compromisso social que assume uma 

condição valorativa e que está ligada ao plano da moral e da condição política do homem, que 

se depreende de uma posição que favoreça o desenvolvimento do seu poder de criação 

cultural, do espírito crítico e do pensamento reflexivo.  

Pensamos, a partir da finalidade da educação, que o processo pedagógico inovador se 

arma em teias de conhecimento, em teias de relações com e através do conhecimento das 



  

relações que são humanas. Estas teias mexem com a emoção, com a intuição, com a cognição. 

É da trama do diálogo humano com o epistemológico que se gera aquilo que compreendemos 

como inovação pedagógica. Esta inovação pode ser o novo para enfrentar o novo, demasiado 

novo das mudanças pelas quais está a passar a universidade como instituição do 

conhecimento. (LEITE; FERNANDES, 2011, p. 308). 

Corroborando com Alves (2012) percebemos que a sociedade contemporânea 

brasileira supera, definitivamente, como padrão, todas as relações características das 

sociedades agropastoril e industrial e encontra-se já mergulhada em um conjunto de relações 

sociais, políticas e econômicas impactadas por esse novo ciclo civilizatório, com quatro 

grandes características: velocidade, conectividade, intangibilidade e inovação. 

Independentemente de qualquer pessoa, grupo ou organização, Estado ou Nação, essas 

características estão presentes, são crescentes, são impactantes e entendemos que o que deve 

nos mover enquanto educadores e/ou pesquisadores, enquanto interessados e comprometidos 

com a educação, é compreender cada vez mais como tudo isso impacta a educação escolar e 

quais as novas estruturas de gestão adequadas para responder a esta realidade em nosso país. 

O Brasil, apesar de todas as características descritas acima, ainda é uma democracia 

nova e frágil, o que prejudica o exercício da cidadania, ou seja, a cidadania, principalmente no 

contexto atual em que vivemos, torna-se vulnerável e desprotegida.  E quanto mais frágil uma 

democracia, mais difícil é executar a regulação ou auto regulação por meio da governança e 

do controle externo. Como menciona Alves (2012), a governança tem a função de 

proporcionar transparência, sendo um fator exigido, cada vez mais, pela sociedade e que 

possui relação direta com cidadania, ação política, responsabilidade social e direitos humanos. 

Porém, em nosso país, esse mecanismo ainda é incipiente, devido à falta de uma 

cultura voltada à gestão e de um governo que promova a transparência de suas ações, seja por 

falta de interesse político, seja pela atuação do capital privado a defender interesses restritos e 

individuais que promovem a desigualdade. 

Na prática, os controles externos previstos na Constituição Federal nos art. 70 a 74 a 

participação externa no orçamento participativo também prevista na CF não surtem efeito, 

porque a sociedade não tem uma cultura colaborativa, solidária e comprometida com a 

melhoria do estado. O brasileiro como não se envolve diretamente, não exercita a cidadania 

que é base da democracia. E a consequência são governos fortes que se apropriam do aparato 

do estado, inclusive das instituições reguladoras, para manter um sistema de ensino que 

perpetua a desigualdade social, não cumprindo o previsto na legislação. 

 

Políticas Públicas e Inovação Pedagógica na Educação Superior 



  

 

Não há dúvida de que o conceito de qualidade sofre o impacto da regulação decorrente 

das políticas educacionais e da representação da sociedade, com especial destaque ao que se 

manifesta nos meios de comunicação social. Entretanto, é preciso destacar que a cultura 

acadêmica é também um importante fator a determinar compreensões da qualidade da 

educação superior. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em seu Título II – Dos 

Princípios e Fins da Educação Nacional, artigo 3º, parágrafo IX, informa que a educação deve 

garantir o padrão de qualidade. Todavia, não define claramente o que seria o padrão de 

qualidade, ainda que seus dispositivos apontem desdobramentos que revelam concepções e 

valores. Em vários parágrafos de seu Capítulo IV – Da Educação Superior, a LDBEN 

explicita o entendimento de qualidade, caracterizando-a por seus compromissos (Brasil, 

1996). 

Mesmo com os méritos dessa explicitação, os indicadores de qualidade apresentam 

grande complexidade, dificultando o direcionamento de políticas de fomento e avaliação que 

deem sustentação aos processos a serem colocados em prática. Envolvem condições 

subjetivas e, ao mesmo tempo, assumem positivamente a complexidade do processo 

educativo, reconhecendo a multiplicidade de fatores aí enredados. Entretanto, favorecem uma 

definição de padrões sujeitos as lógicas políticas e econômicas conjunturais. 

É urgente começar a assimilar o movimento no qual, cada vez mais daqui para frente, 

a gestão escolar estratégica, mais do que sobre a primazia da qualidade, do resultado e da 

rentabilidade, centrar-se-á sobre a agilidade em adaptar-se a novas situações, contextos e 

demandas. Esse movimento pressupõe uma adequada e eficaz governança educacional. O 

exercício da gestão, hoje, á a competência em administrar o novo, a mudança, o imprevisto e 

o inovador 

Tratamos a inovação como rompimento de paradigmas, influenciados por Boaventura 

de Sousa Santos (1989) e por Elisa Lucarelli (1992). Entendemos que, se a ordem das ideias 

vinha do mundo capitalista com suas regras e normas específicas, de uma ordem hegemônica, 

então, para pensar diferente, de outra posição, com o olhar contra hegemônico, precisávamos 

romper, enquanto sociedade brasileira, com o que estava dado. No caso, romper com o 

paradigma positivista-cartesiano que orientava as práticas ligadas ao ensino. 

A literatura sobre a temática apresenta que muitas vezes as palavras inovação e 

mudança são tomadas como sinônimos, numa combinação de significados e implicações 

sobretudo no que diz a respeito da escola na medida em que não encoraja a produção de uma 



  

análise mais situada em suas implicações pedagógicas e ideológicas (GARCIA e FARIAS, 

2005). 

Correia (1991) chama atenção diretamente aos atores sociais que estão implicados 

prontamente no processo educativo que dão a entender em torno de um discurso, sem dúvida 

sedutor, mas que não faz referência a qualquer significação implícita. A alusão a sedução 

refere-se ao fascínio que a inovação exerce sobre os atores sociais na medida em que seu uso 

sugere aperfeiçoamento, progresso e se faz associado ao desejo de mudança, ao 

desenvolvimento da criatividade e da intervenção, a práticas institucionalizadas de 

transgressão da ordem estabelecida. 

A gestão da educação superior implica confrontos que adentram formatos assumidos 

pelas instituições e que encontram respaldo nas políticas públicas, nos movimentos de 

internacionalização, nas demandas sociais e no avanço científico-tecnológico. A questão 

torna-se mais complexa devido aos valores e às lógicas que impregnam a gestão da educação 

superior de qualidade.  

Os direitos humanos referem-se aos direitos subjetivos dos indivíduos, direitos de 

cidadão (cidadania). Assim, a governança educacional se associa à cidadania, à ação política, 

à responsabilidade social e isso tudo tem a ver com educação e gestão escolar. 

Em outra perspectiva, como reciprocidade da parte do cidadão-indivíduo para com o 

coletivo-sociedade, cabe por sua vez ao cidadão, participação e respeito com os sistemas e as 

organizações educacionais no que tange a sua estrutura organizacional e governativa. 

No Brasil, o conceito de governança tem se desenvolvido principalmente no âmbito 

corporativo privado, o que levou a ser inicialmente difundido na educação privada e muito 

pouco ainda nos sistemas educacionais públicos, seja na gestão, seja na formulação de 

políticas. Hoje, o conceito segue sendo amplamente difundido, discutido, experimentado; está 

cada vez mais disseminado na literatura quando se refere ao exercício do poder, ao processo 

decisório, às relações internas e externas e à gestão nas organizações. 

A governança educacional refere-se, portanto, a como os sistemas e as organizações 

educacionais são estabelecidos, como o poder é distribuído e exercido nesse contexto, quais as 

estruturas são empregadas, como ocorre o processo decisório, quais são as responsabilidades 

formais, quais são os papéis formais e informais, qual a relação entre os distintos atores, quais 

as relações entre os distintos níveis e esferas de autoridade, como se exerce a responsabilidade 

fiscal, como ocorre o adequado registro e emprego orçamentário, entre tantas outras questões. 

A governança educacional se refere aos aspectos gerenciais e à dinâmica das relações entre os 

indivíduos e os sistemas e organizações educacionais. 



  

Também é papel da governança educacional regular o atendimento à diversidade e aos 

interesses de todos, particularmente das minorias. Não há desenvolvimento social sustentável 

sem a adequada governança dos sistemas e organizações educacionais. Governança 

educacional impacta de forma direta o desenvolvimento social da educação. 

Os sistemas educacionais, em geral, sofrem de uma resistência crônica à 

profissionalização dos processos de gestão escolar oriundos e ancorados numa adequada 

governança educacional. Talvez esta resistência/dificuldade de integrar certos princípios 

gerenciais requeridos pela governança educacional no âmbito da gestão escolar ocorra pelas 

mais diversas razões: interesses corporativos, idiossincrasias de categorias profissionais, 

posicionamentos políticos, lacunas na formação profissional, interesses do capital privado, 

entre outros. 

Uma organização educacional deve ser percebida como um organismo em permanente 

mudança atuando num ambiente também em permanente mudança. Desta feita, ela precisa 

continuamente realocar, reajustar e reconciliar seus recursos disponíveis com seus objetivos 

(sem esquecer as oportunidades e as ameaças de seu meio-ambiente) para potencializar sua 

capacidade de agir e reagir com flexibilidade diante das mudanças e das pressões que 

necessariamente enfrenta. 

Assim, só haverá gestão escolar estratégica e inovadora desde que o sistema ou a 

organização educacional queira e seja capaz de desenvolver uma avaliação crítica de seus 

próprios fundamentos teóricos/conceituais (teorias da administração) e operacionais (práticas, 

rotinas e procedimentos gerenciais), mediante a pesquisa e a implantação de uma adequada e 

eficaz governança educacional (ALVES,2012). 

Partimos da premissa de que a governança, desde que bem conduzida, representa um 

dos fatores capazes de permitir uma melhor gestão da educação superior, o que possibilitaria, 

em tese, elevar o índice de qualidade das ações pedagógicas, permitindo, assim, que a 

universidade cumpra o seu compromisso com a sociedade na qual está inserida. 

Em relação ao compromisso social da educação, vimos que a Constituição Federal de 

1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 estão alinhadas aos direitos universais. Ambas têm 

um papel relevante para a política educacional brasileira. 

Pensando exatamente no compromisso e na qualidade da educação, a LDBEN prevê 

em seu texto a qualificação mínima do corpo docente que atuará na educação superior. Isso 

pode ser verificado em seu artigo 66 que estabelece o seguinte: “Art. 66. A preparação para o 

exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado”. 



  

O compromisso social será sempre o melhor embasamento para justificar a formulação 

de políticas públicas, a governança e a inovação pedagógica no âmbito da educação, pois irão 

garantir o respeito e exercício dos direitos individuais e sociais trazidos na Constituição 

Federal, e os direitos humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

ONU. 

 

Considerações finais 

 

O Brasil, na sua ordem jurídica constitucional e infraconstitucional, está alinhado à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU no que se refere à educação. 

Na prática, a garantia constitucional não se traduz em resultados, uma vez que a 

regulação e a auto regulação por meio da governança e do controle externo são frágeis, quase 

ineficazes, por duas razões: 1. A combinação da falta de interesse político com a atuação do 

capital privado, a defender interesses restritivos à educação para se preservar; 2. A cultura não 

colaborativa, pouco solidária e pouco comprometida do brasileiro, de matriz individualista, 

com a melhoria do estado.   

Ousamos apontar que a implantação da governança educacional para uma gestão 

escolar estratégica e inovadora pressupõe: clareza de identidade e objetivos; posicionamento 

político institucional; planejamento estratégico; pessoas para uma administração competente 

(formação - capacitação de gestores); demanda/disponibilidade de capital; contínua 

atualização e desenvolvimento tecnológico. Usando uma metáfora, implantar a governança 

educacional é como “reformar uma escola”: 1. Planejamento (objetivos pretendidos); 2. 

Orçamento (investimento possível - capital); 3. Arquiteto (especialistas - consultores 

externos); 4. Operários (gestores educacionais - educadores). 

Os governos fortes, na prática, se apropriam inclusive das instituições reguladoras 

encarregadas da governança, fazendo com que o sistema de ensino não cumpra sua função e 

perpetue a desigualdade social. 

Frente a essas considerações, reforço que a inovação pedagógica, na forma em que foi 

entendida, constitui um desafio para a educação superior que quer responder ao novo com o 

novo, realizar seu compromisso social de formação do humano docente e do humano aluno. O 

desafio da universidade socialmente empreendedora também inclui dar a guarida mais 

adequada aos indicadores de qualidade que revelam as faces ainda ocultas da inovação 

pedagógica vivida na prática e não apenas no discurso. 

A resistência dos sistemas educacionais à profissionalização dos processos de gestão 

escolar oriundos e ancorados numa adequada governança educacional que contribui 



  

fortemente para a manutenção do quadro de estagnação. Somando-se a isto a postura de não 

participação direta do cidadão brasileiro na governança e no controle externo dos sistemas de 

educação, e chegamos ao quadro atual. 

A solução passará sempre pelo compromisso social desde a participação na 

formulação das políticas públicas até a governança para garantir a universalização e a 

inovação pedagógica, como forma de garantia os direitos individuais e de redução da 

desigualdade social.     
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