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Análises possíveis sobre a ética e o senso comum nos  

projetos de Inovação do Setor Público1 

Fernanda Pereira da Silva2  

 
RESUMO: Com a promessa de oferecer novas soluções para antigos problemas, a Inovação 
torna-se palavra de ordem em diferentes instituições, sejam públicas ou privadas. O presente 
artigo propõe uma reflexão sobre o papel do senso comum e da ética no processo de 
construção dos projetos inovadores em órgão públicos. Busca-se discorrer sobre possíveis 
soluções para promover uma inovação que motive uma mudança socialmente significativa, 
questionando o papel de antigas estruturas de poder e hegemonia cultural. 
 
INTRODUÇÃO  

A palavra Inovação vem sendo utilizada com frequência em diferentes espaços midiáticos. 

Moraes (2016, p. 191) afirma que “[...] as iniciativas inovadoras interferem nos modelos de 

negócio, processos operacionais, propriedade intelectual, estratégias de relacionamento com 

clientes, tempo de resposta ao mercado e campanhas publicitárias”. Com a expansão da 

Internet e das redes sociais, diferentes instituições, empresas e órgãos públicos investiram na 

utilização da palavra Inovação para alavancar seus projetos.  

O Relatório sobre o Sistema de Inovação do Serviço Público do Brasil - Conclusões 

Preliminares da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)3, 

será utilizado como suporte neste trabalho para ilustrar o cenário da Inovação no Brasil. No 

texto de apresentação do Relatório, a OCDE afirma que "Em um mundo de mudanças, os 

governos não podem ficar parados". A palavra Inovação é definida no dicionário como 

“Novidade; aquilo que é novo” (INOVAÇÃO, 2020), logo, o presente artigo pretende propor 

reflexões sobre quais novidades a inovação no setor público poderá impulsionar e preservar, 

como antigas formas de ser e agir disfarçadas pelo êxtase que a Inovação pode proporcionar.   

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Competência Crítica em Comunicação e Informação, no VIII Seminário 
Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
2 Doutoranda do PPGMC/UFF. E-mail: fe_pereira@id.uff.br 
3 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - “Por mais de 20 anos, a OCDE tem 
trabalhado em estreita colaboração com países da América Latina e do Caribe (ALC) para facilitar o diálogo 
sobre políticas e a disseminação de boas práticas em áreas como investimento, educação, inclusão, concorrência, 
boa governança, anticorrupção e política fiscal”. Texto disponível em: http://www.oecd.org/latin-america/. 
Acesso em: 16 nov. 2020. 

http://www.oecd.org/latin-america/
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Na Figura 1 visualizamos o banner de divulgação da Semana de Inovação de 2020, evento 

online impulsionado pelo governo federal brasileiro, que contou com a participação de 

diferentes empresas públicas e privadas. Bastos (2020, p. 199) norteia que “[...] nossa 

perspectiva é que o engajamento é erigido na fricção entre o ser e a consciência social e 

política mediante interações sociais cotidianas mediadas e midiatizadas por aparelhos 

privados de hegemonia”. Portanto, ao visitar a Semana de Inovação o participante acessava o 

conteúdo do seu interesse em busca de exemplos inovadores que pudessem provocar uma 

motivação e engajamento para provocar a mudança inovadora no seu dia-a-dia profissional. 

Bastos (2020, p. 199) reforça que “[...] na dialética do engajamento, temos o sentido 

hipostasiado do conceito na sua relação com as infotelecomunicações (ITCs) (Moraes, 2000) 

e temos a possibilidade crítica e conscientemente política da construção do engajamento por 

meio da educação crítica e da prática política”. Logo engajar-se em busca de práticas 

inovadoras torna-se a nova proposta de mudança no serviço público brasileiro. 

Figura 1: Banner divulgação Semana de Inovação 2020. 

 

Fonte: Canal do YouTube ENAP – Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 

 

A busca pela inovação impulsiona a produção de conteúdo nas mais diferentes áreas do 

conhecimento. Moraes (2016, p. 191) destaca que “[...] a opção pela inovação tem a ver, na 

lógica dos gestores estratégicos, com a conquista de dividendos competitivos, viabilizando 

reestruturações tecnoprodutivas e gerenciais”. A bússola da inovação começa a guiar 

diferentes setores como governo, economia e educação para evidenciar que estes locais estão 

acompanhando a rapidez tecnológica. 
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O Governo como um setor da sociedade que (re)produz significados e sentidos na vida 

cotidiana, e que os reflexos dos seus projetos inovadores poderão alavancar a produção de 

informação e/ou preservação da desinformação. Este artigo coloca no centro desta reflexão, o  

papel do homem simples e o cotidiano nesses processos de inovação na gestão pública, sobre 

o qual recorro a Martins (2008, p. 09) para descrever suas principais características:  

A vida social do homem simples e cotidiano, cuja existência é atravessada 
por mecanismos de dominação e de alienação que distorcem sua 
compreensão da História e do próprio destino. Todos nós somos esse homem 
que não só luta para viver a vida de todo dia, mas que luta também para 
compreender um viver que lhe escapa porque não raro se apresenta como 
absurdo, como se fosse um viver destituído de sentido. 

O homem simples e o cotidiano tornam-se os principais receptores de todas as informações 

inovadoras propostas por diferentes instituições. Logo, a busca pela inovação no setor público 

torna-se o problema central deste artigo para propormos análises possíveis sobre o papel da 

ética e do senso comum na construção do discurso de apoio a Inovação. Como orienta 

Gramsci (1999, p. 116), “Todavia, o ponto de partida deve ser sempre o senso comum, que é 

espontaneamente a filosofia das multidões, as quais se trata de tornar ideologicamente 

homogêneas”. Buscamos compreender sobre quais mudanças nas práticas cotidianas a 

inovação poderá provocar ou manter como práticas que preservam a estruturas de poder e 

hegemonia cultural, como destacam Schneider e Pimenta (2019, p.11), “Em tempos de capital 

novo, existem novas formas de colonização”.  

 

REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO SENSO COMUM E DA ÉTICA NOS PROJETOS 

INOVADORES 

A OCDE (2017b, p. 215) afirma que “[...] menos de um terço da população do Brasil tem 

confiança no governo nacional, o que pode, em parte, ser tomado como um sinal indireto de 

que o governo não está atendendo às expectativas”, reforçando assim a identificação da 

Inovação como uma salvação para as práticas governamentais. O relatório também afirma 

que, 

A inovação é, em parte, sobre o que é possível – sobre imaginar e depois 
perceber novas e diferentes possibilidades. Portanto, a compreensão de um 
sistema de inovação do setor público exige compreender o que os atores 
dentro dele acreditam, já que isso molda o que é possível tanto quanto as 
estruturas, processos e regras formais. Todo o apoio e intervenção para 
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ajudar os servidores públicos a inovar não fará diferença, a menos que os 
atores acreditem que podem, devem e são capazes de inovar. Assim, é 
importante entender a experiência de inovação no serviço público. Como o 
sistema é vivenciado por pessoas diferentes, e existem aspectos comuns, 
tanto positivos quanto negativos, para isso? 

Diante das orientações existentes no Relatório da OCDE, podemos identificar o papel do 

sujeito como responsável pela mudança que se espera no setor público. A Inovação torna-se 

suporte para um discurso que busca alinhar as estruturas governamentais à vida cotidiana do 

homem simples (MARTINS, 2008), ao qual é atribuída a responsabilidade de provocar essa 

mudança no sistema governamental. Como se inovar pudesse despertar nesse homem simples, 

além da sua mudança de comportamento, a aquisição de novas competências sociais para 

melhorar a sua realidade. Na Figura 2 podemos identificar a presença de homem vestido com 

um terno e gravata na cor cinza, posicionado com uma postura apática e desanimada, sendo 

substituído por um novo homem na cor vermelha, propondo ao espectador a impressão de a 

Inovação provocar uma mudança de atitude neste homem. A Inovação atribui cor, força e 

vitalidade a vida desse homem simples. 

Figura 2: Banner de divulgação do curso online colaborativismo. 

 

Fonte: Site Colaborativismo. Disponível em: https://colaborativismo.teachable.com/p/inovacao-em-

governo. Acesso em: 16 nov. 2020. 

 

Com o surgimento desse novo homem inovador em relação ao homem simples e cotidiano, 

apresentado por Martins (2008), podemos destacar alguns pontos para reflexão sobre o 

processo de construção e compartilhamento de informação. Salientamos o papel da ética e do 

Senso Comum nessa construção desse novo homem inovador, para entendermos até que ponto 
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a tão aclamada inovação preserva conhecimentos oriundos do senso comum e quais seus 

efeitos sob as relações éticas na sociedade.  

A análise sobre o Senso Comum, neste artigo, será desenvolvida a partir da perspectiva de 

Gramsci (1999, p. 114). Assim, para atentarmos sobre a construção e compartilhamento de 

informações através das relações sociais, ele norteia que, 

O senso comum não é uma concepção única, idêntica no tempo e no espaço: 
é o “folclore” da filosofia e, como o folclore, apresenta-se em inumeráveis 
formas; seu traço fundamental e mais característico é o de ser uma 
concepção (inclusive nos cérebros individuais) desagregada, incoerente, 
inconsequente, conforme à posição social e cultural das multidões das quais 
ele é a filosofia. Quando na história se elabora um grupo social homogêneo, 
elabora-se também, contra o senso comum, uma filosofia homogênea, isto é, 
coerente e sistemática. 

As contribuições do pensamento gramsciano sobre o Senso Comum colaboram para 

construirmos uma reflexão e autocritica sobre o que é ser Inovador, principalmente no campo 

da gestão pública, a qual atinge diferentes públicos e classes sociais. O ponto que atentamos 

como merecedor de destaque nessa implementação da inovação é identificarmos sobre quais 

realidades, conhecimentos, (des)informações essa Inovação será baseada. 

O Senso comum permeia as construções do conhecimento a partir de diferentes perspectivas 

na vida cotidiana. Martins (2008, p. 54) reforça que “[...] o senso comum é comum não 

porque seja banal ou mero e exterior conhecimento. Mas, porque é conhecimento 

compartilhado entre os sujeitos da relação social”. Nesse sentido, a construção do 

conhecimento Inovador ultrapassa essas diferentes perspectivas e grupos sociais, 

apresentando informações como novas, mas que foram concebidas a partir do conhecimento 

previamente definido de antigas formas de gestão. 

Na análise do papel da Inovação no setor público também far-se-á necessário abordamos o 

papel da Ética na produção do conhecimento apresentado como inovador. Afinal, como 

destacam Bezerra, Capurro e Schneider (2017, p. 375), “[...] o capital quase nunca foi 

convencido (apenas) com argumentos, certo? A menos que esses argumentos lhe sejam 

vantajosos”. Para falar do papel da ética na produção de conhecimento inovador recorro a 

Barata (1995, p. 114) para lembramos que, 

Na representação moderna, “o mundo” são “mundos”. Isto significa duas 
coisas. Primeiramente, o universo perde a qualidade da finitude, própria da 
representação antiga e medieval, e se torna infinito. [...] Em segundo lugar – 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

303 

e isto é fundamental para a história da ética moderna -, o “lugar do valor se 
desloca do macrocosmo para o microcosmo; cada centro de existência, 
enquanto se possam delimitar os seu confins com os outros centros e com o 
macrocosmo, possui em si mesmo a própria pulsão individual do ser, o 
impulso de existência, isto é , o impulso para conservar-se e desenvolver-se. 

A perspectiva apresentada por Barata contribui pra refletirmos sobre para quem esse 

conhecimento Inovador será benéfico, ou quais conhecimentos Inovadores serão realçados, 

enquanto outros serão suprimidos. Nos estudos sobre ética, vale retornar sobre o que 

Boaventura de Sousa Santos (2007) apresenta como Pensamento Abissal, para 

compreendemos essa divisão do que é visto e o que é esquecido nas estruturas sociais. Santos 

orienta que, 

O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num 
sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas 
fundamentam as primeiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por 
meio de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos 
distintos: o “deste lado da linha” e o “do outro lado da linha”. A divisão é tal 
que “o outro lado da linha” desaparece como realidade, torna-se inexistente e 
é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa não existir sob 
qualquer modo de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é 
produzido como inexistente é excluído de forma radical porque permanece 
exterior ao universo que a própria concepção de inclusão considera como o 
“outro”. A característica fundamental do pensamento abissal é a 
impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha. O universo “deste 
lado da linha” só prevalece na medida em que esgota o campo da realidade 
relevante: para além da linha há apenas inexistência, invisibilidade e 
ausência não-dialética. (Ibid., p. 71) 

O pensamento abissal se faz presente nas mais diferentes ações, até mesmo disfarçadas de 

Inovação. Quando o Relatório da OCDE afirma que “A inovação do setor público 

definitivamente está acontecendo no serviço público do Brasil”, torna-se primordial refletir 

sobre para quem essa Inovação será positiva, ou se será apenas mais uma forma de preservar 

antigos vícios e preconceitos compartilhados seja pelo senso comum, ou pela falta do 

exercício da ética nas relações humanas. Moraes (2016, p. 195) reforça que “[...] para o 

sistema hegemônico, nada importa se, para ajustar-se a dependência de consumir o novo sem 

cessar, as pessoas se endividem ou se torne refém do que é supérfluo”. Nos discursos sobre 

Inovação, identificamos o incentivo ao novo, preservando antigas apostas administrativas que 

buscam produzir mais em menos tempo. A inovação que realça o aumento da produtividade 

também pode contribuir para a invisibilidade daqueles que não se adequam aos seus modelos. 

Portanto, modificar antigos preconceitos como o racismo, sexismo, homofobia, entre outros, a 
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partir dos projetos de incentivo à Inovação torna-se oportuno para pensarmos sobre o que de 

novo iremos contribuir na construção de políticas públicas e das relações sociais. Santos 

(2007, p. 88) complementa orientando que “[...] para uma ecologia de saberes, o 

conhecimento como intervenção no real — não como representação do real — é a medida do 

realismo”. Portanto, a Inovação que este artigo compreende como necessária é a Inovação que 

identifica e fortalece no setor público brasileiro uma proposta de intervenção para mudança da 

nossa realidade, ainda arraigada de preconceitos e pensamentos colonizadores. Uma Inovação 

para intervenção social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendendo que tecnologia e Inovação interagem com as relações cotidianas, logo a 

(re)produção de discursos inovadores baseados no Senso Comum também pode contribuir 

para refletirmos sobre a construção da verdade na sociedade, como ressalta Gramsci (1999, p. 

198).  

Nossas afirmações anteriores não significam a inexistência de verdades no 
senso comum. Significam que o senso comum é um conceito equívoco, 
contraditório, multiforme, e que referir-se ao senso comum como prova de 
verdade é um contra-senso. É possível dizer corretamente que uma verdade 
determinada tornou-se senso comum visando a indicar que se difundiu para 
além do círculo dos grupos intelectuais, mas, neste caso, nada mais se faz do 
que uma constatação de caráter histórico e uma afirmação de racionalidade 
histórica; neste sentido, contanto que seja empregado com sobriedade, o 
argumento tem o seu valor, precisamente porque o senso comum é 
grosseiramente misoneísta e conservador, e ter conseguido inserir nele uma 
nova verdade é prova de que tal verdade tem uma grande força de 
expansividade e de evidência.  

A inovação pode surgir de diferentes espaços para provocar uma mudança realmente 

significativa, cumprindo o seu papel de trazer o novo para determinada realidade. Pensar em 

Inovação para modificação social pode aparecer através de exemplos simples, como a partir 

da reflexão sobre o papel da linguagem na sociedade, como destacam Schneider e Pimenta 

(2019, p. 16), “Se a linguagem é uma criação social humana, quando e onde o mundo social 

forem tensionados pela luta de classes, a linguagem e a informação serão tanto uma expressão 

desta luta quanto armas em meio ela”. Na Figura 3 exemplificamos a importância da 

linguagem nesses processos de implementação de projetos inovadores, sejam eles realizados 

em órgão públicos ou privados.  
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Figura 3: Capa da cartilha – Vamos repensar nosso vocabulário? Racismo sutil. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.sesc-rs.com.br/noticias/programa-de-diversidade-do-sistema-fecomercio-

rssescsenac-lanca-cartilha-sobre-expressoes-racistas. Acesso em: 18 nov. 2020. 

 

A cartilha “Vamos repensar nosso vocabulário? Racismo Sutil”, material elaborado pelos GTs 

Humanidades e Para Elas, do Programa Sesc e Senac de diversidade, apresenta palavras 

utilizadas em nosso dia-a-dia e que ainda nos fazem reproduzir expressões racistas e 

colonizadoras, fortalecendo assim o pensamento abissal salientado por Boaventura de Souza 

Santos (2008), realçando como os racismos estrutural e estruturante podem sobreviver através 

da escolhas do nosso vocabulário.  

Perceber a sutileza que o racismo exerce nas práticas cotidianas torna-se um dos maiores 

desafios para a implementação de projetos inovadores nas instituições públicas e privadas. 

Direcionar a Inovação para a transformação social corrobora com o fortalecimento das 

relações sociais que identifiquem todos os grupos sociais como produtores de conhecimento, 

sem distinção de cor, raça, gênero, classe social ou religião.  
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