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Resumo: As transformações ocorridas ao longo do último século, promovidas pelos avanços 

tecnológicos e impulsionados pelos processos de troca de informações tem modificado os 

rumos na área da Educação, em especial no que se refere à inovação na prática pedagógica de 

professores licenciados na área das Ciências da Natureza. A necessidade de compreender a 

inovação como uma ação contínua de mudança nos processos pedagógicos surge como uma 

possibilidade de se contrapor o ensino fragmentado e descontextualizado, sobretudo daqueles 

com formação inicial em Química, Biologia e Física. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 

é discutir o tema da inovação pedagógica a partir das percepções de professores licenciados 

na área das Ciências da Natureza no estado do Ceará e que atuaram como supervisores do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), tendo, portanto, vivenciado 

em seus percursos profissionais experiência reconhecida por diversos autores como 

inovadora. A análise, que assume uma abordagem qualitativa, se referencia teoricamente nos 

estudos de Farias (2006), Farias e Rocha (2012), Cardoso (2003), Ferretti (1995, 1980), dentre 

outros, que discutem sobre inovação. Para a produção de dados foi utilizado entrevistas 

semiestruturadas de oito docentes de cinco municípios do Ceará: Crato, Fortaleza, Juazeiro do 

Norte, Quixadá e Sobral. A interpretação dos dados, feita a partir da categorização temática e 

da análise de prosa, encontra suporte nas formulações de Minayo (1994) e de André (1984). 

Os resultados revelam que os professores licenciados que atuam na área das Ciências da 

Natureza apresentam concepção difusa e fragmentada sobre inovação pedagógica, associadas 

ao desenvolvimento de práticas diferentes; a utilização de novas metodologias e tecnologias; a 

construção e a reflexão de novos conhecimentos juntamente com seus discentes; a mudança 

de postura no processo de ensino e de aprendizagem. Mesmo apresentando esse 

entendimento, os professores afirmam que as experiências vivenciadas no âmbito do PIBID 

permitiram desenvolver ações inovadoras, contribuindo para a construção de conhecimentos 

significativos sobre o ensino e a aprendizagem e fomentando mudanças de atitudes em sua 

prática de ensino na perspectiva de ruptura com o ensino descontextualizado e conteudista.  

 

Palavras-chave: Inovação Pedagógica; Professores licenciados; Ensino de Ciências da 

Natureza. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre a inovação pedagógica ganhou destaque no contexto educacional 

nesse novo milénio, especialmente devido as mudanças sociais influenciadas pelo crescente 

processo de modernização e de avanço tecnológico. Tal demanda, tem alterado os 

significados do processo de ensino e de aprendizagem, e consequentemente o papel do 

professor em sala de aula, visto que, é requerido desse profissional a capacidade de pensar sua 

prática pedagógica como um processo contínuo, buscando a implementação de um ensino 

mais coerente, crítico e humano, que proporcione aos seus estudantes a competência de 

analisar, julgar e se posicionar em um mundo cada vez mais globalizado (FARIAS, 2006). 

A partir desse cenário, compreender a inovação na prática docente, requer inicialmente 

a reflexão sobre as divergentes conotações que seu termo apresenta nos mais diversos setores. 

De acordo com sua etimologia, a palavra inovação é derivada do latim innovatio, e se refere a 

ideia de renovação, a inserção de alguma coisa que não existia em determinadas 

circunstâncias, ou seja, uma novidade. No campo administrativo, industrial e comercial a 

referencia em torno da inovação retoma a concepção de produção de algo novo, que pode 

estar ligado desde as dinâmicas organizacionais até a fabricação ou atualização de algum 

produto ou serviço (PIAZZA, 2011).  

Já na área da Educação, ela surge como ações estratégicas “[...] que expressam 

dinâmicas explícitas com intenção de alterar ideias, concepções, conteúdos e práticas em 

alguma direção renovadora em relação à existente” (FARIAS, 2006, p. 57). Por meio desse 

movimento, a inovação permite ao docente desestabilizar o equilíbrio mantido em 

determinadas situações de ensino e corroborar para o desenvolvimento dos processos 

pedagógicos orientados por uma contínua atividade de busca que possibilita indagar, 

questionar, elaborar pensamento autônomo e crítico durante suas ações, colaborando para a 

práxis docente
4
.  

Visando ampliar as experiências formativas dos professores da Educação Básica, nos 

últimos anos as políticas públicas de nosso país têm direcionado seu foco no sentido de 

melhorar a educação escolar brasileira. Assim, cabe destacar o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), um programa de ação do Governo brasileiro com o 

objetivo de fomentar a formação inicial dos estudantes dos cursos de licenciatura por meio de 

sua inserção no exercício do magistério, visando a melhoria da qualidade das ações 
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acadêmicas dos futuros professores da Educação Básica, de maneira a possibilitar o 

estabelecimento da relação entre a teoria e a prática pedagógica (BRAIBANTE; 

WOLLMANN, 2012).  

Para essa finalidade, essa iniciativa conta com a participação de diferentes sujeitos 

além do licenciando bolsista (estudante de licenciatura), são eles, o supervisor da escola 

(professor da Educação Básica); o coordenador institucional e de área (ambos são professores 

universitários), que possuem a incumbência de contribuir de maneira categórica para a 

redução das dificuldades presentes na execução das atividades nos projetos e subprojetos do 

PIBID, favorecendo nessa dinâmica a formação contínua a partir do acúmulo de experiências 

para o exercício da profissão.  

Ao pensar na produção dos diferentes significados no cotidiano escolar para aqueles 

docentes que promovem e vivenciam essa experiência, direcionamos o nosso olhar para os 

supervisores que atuaram no PIBID, que promoviam mudanças nos processos pedagógicos 

em parceria com os licenciandos bolsistas. Neste intento, o presente trabalho teve como 

objetivo discutir o tema da inovação pedagógica a partir das percepções de professores 

licenciados na área das Ciências da Natureza no estado do Ceará, que atuaram como 

supervisores do PIBID.   

 

2 INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: reflexão sobre a temática  

 

Os estudos desenvolvidos nos últimos anos acerca da prática educativa dos professores 

de Ciências da Natureza têm evidenciado a necessidade de inovar o fazer pedagógico dentro 

das escolas básicas, no intuito de possibilitar a (re)construção dos saberes e a mudança de 

sentindo e funcionalidade relacionada ao ensino dessas áreas. Compreendendo, a inovação 

como:     

 

“[...] uma série de intervenções, decisões e processos, com algum grau de 
intencionalidade e sistematização, que tentam modificar atitudes, ideias, culturas, 

conteúdos, modelos e práticas pedagógicas e, por sua vez, introduzir, seguindo uma 

linha inovadora, novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de 

ensino e aprendizagem, modelos didáticos e uma outra forma de organizar e gerir o 

currículo, a escola e a dinâmica da aula” (SEBARROJA, 2001, p.16). 

 

Partindo dessa concepção, a inovação requer mudanças de postura, intervenção, 

intencionalidade, sistematização e planejamento, que nem sempre precisa estar associado a 

ideia de algo inédito, mas sim com a produção de algo novo em determinado contexto escolar 

(FARIAS, 2006). De acordo com Farias (2006), essas ações devem ser compreendidas dentro 

e a partir do contexto social, envolvendo diversos aspectos como estrutural, financeiro, 



 

afetivos, cognitivos, tecnológicos, dentre outros, que influenciam a escola em todas as 

dimensões.  

Trata-se de uma construção coletiva, no qual os sujeitos devem utilizar “[...] 

ferramentas profissionais de formalização e de comunicação, que lançam pontes entre o saber 

de cada um e o dos outros, entre a pesquisa e a experiência, entre a tradição e a exploração” 

(PERRENOUD, 2002, p. 98), em um processo contínuo de rupturas de realidade vigente que 

pode envolver diferentes dimensões, como o uso de novas ferramentas de trabalho 

(tecnológicos ou não),  a aplicação de diferentes estratégias de ensino e a mudança de ideias e 

concepções (FERRETTI, 1995).    

Sendo assim, é requerido desses professores uma postura de inovadores de suas 

práticas pedagógicas, para que consigam ampliar os conhecimentos sobre os conteúdos 

específicos, refletindo, criticando e questionando suas ações com o intuito de ultrapassarem as 

inquietações e os conflitos no processo de apropriação do conhecimento. Assim, o docente se 

assume como o mediador na construção dos conhecimentos e dos valores necessários para a 

formação humana dos seus alunos, pois é responsável por fazer a ponte entre o discente e o 

conhecimento no processo de formação, através da relação de confiança, respeito e diálogo, 

cujo intuito seja proporcionar uma aprendizagem significativa. 

Com base nesses apontamentos, os dados coletados evidenciam as percepções de 

professores licenciados na área das Ciências da Natureza no estado do Ceará a respeito da 

inovação pedagógica.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa será desenvolvida com apoio nos pressupostos da investigação 

qualitativa, de orientação crítica. O estudo deve caminhar pela via qualitativa no sentido 

colocado por Chizzoti (2008, p.24) ao descrever que “[...] todo pesquisador adota ou inventa 

um caminho de explicitação da realidade que investiga ou da descoberta que realiza guiado 

por um modo de conhecer essa realidade e de explorá-la, porque tem ou urde uma concepção 

do que é a realidade que investiga”. Nessa perspectiva, o pesquisador se torna um instrumento 

essencial na coleta de dados, na tentativa de elucidar as questões que permeiam a pesquisa. 

Assim sendo, os intentos deste trabalho estavam vinculados a uma investigação em rede
5
 

apoiada do Programa Observatório da Educação/OBEDUC – Edital CAPES nº 049/2012.  
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Os dados foram coletados por meio de entrevistas
6
 semiestruturadas, com oito 

professores supervisores do PIBID em diferentes municípios do estado do Ceará (Crato, 

Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral). Para a organização e o tratamento dos dados 

coletadas foram utilizadas o software NVIVO9
7
. Os participantes entrevistados foram 

identificados por siglas, seguindo as seguintes características:  foram utilizados números (01 a 

30) aleatórios para representar os nomes dos professores; para cada número foi acrescido a 

primeira letra que representa o nome de cada disciplina e por fim foi adicionado a letra “A” 

(ativo) ou “E” (egresso) que apresenta a situação de participação no programa.  

Os dados coletados foram examinados a partir da categorização temática proposta por 

Minayo (1994), a qual afirma que essa técnica propõe “[...] ultrapassar o nível do senso 

comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica em relação à 

comunicação de documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou observação” 

(MINAYO, 1994, p. 203), e da análise de prosa na perspectiva de André (1984), quando 

compreende os dados por meio de temas que são construídos pelo exame minucioso e 

contextualização no estudo.  

 

4 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Inicialmente buscamos conhecer o perfil formativo dos professores participantes desta 

pesquisa e constatamos que todos são licenciados formados nas áreas das Ciências da 

Natureza, sendo 03 em Física, 01 em Ciências Biológicas e 03 em Ciências com habilitações 

em Física e Matemática. Quanto a formação pós-graduada, possuíam 04 especialistas e 04 

mestres. Em relação ao tempo de docência, 04 apresentavam entre 06 a 15 anos de carreira e 

os demais mais de 15 anos de magistério. Sendo que, 05 destes professores continham vínculo 

efetivo nas escolas do Estado do Ceará e 03 tinham contrato temporário.  

Posteriormente, procuramos conhecer as percepções dos professores participantes 

dessa pesquisa acerca da inovação pedagógica. A respeito disso, 04 desses docentes 

compreendem a inovação pedagógica como uma ação que possibilita transformar o processo 
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de aprendizagem, para isso se faz necessário a reelaboração dos conhecimentos específicos ao 

contexto de ensino. Essa concepção é expressa em alguns trechos abaixo como:  

 

[...] uma ideia formulada que traz uma maneira diferente de ensinar, que 

modifica, que faz, diria assim, a prática tornar-se facilitadora e de fácil 

assimilação de quem a pratica (P10FE) (Grifo nosso). 

 

[...] é você fazer uma coisa que você aprendeu a fazer de uma forma diferente, 

como você pode mostrar isso, uma forma diferente, não um ritual como você 
sempre faz, mas, quando você aprende uma coisa diferente você faz diferente eu 

acho que você inova (P11FA) (Grifo nosso). 

 

Esse significado de inovação coaduna com as formulações de Ferreti (1995) ao 

afirmar que a inovação em uma perspectiva pedagógica está ligada a uma prática modificada 

que é capaz de promover uma melhoria no ensino, por isso se torna necessário a 

contextualização na prática docente.  Outra concepção desse termo foi identificada em uma 

das falas como observada:  

 

É uma prática onde eu consigo trazer para os alunos o conhecimento e que ele 

possa acompanhar as novas tecnologias, tudo que está vindo de novidade, o 

desenvolvimento da sociedade como um todo, é utilizando as ferramentas das novas 

tecnologias, utilizando o próprio youtube, ou alguns outros sites com aulas 

diferentes, não só a minha aula, mas existem N professores no país, que publicam as 

suas aulas e a gente faz aquela seleção, porque pode ser uma aula confiável, como 
também pode ser uma aula não confiável, então a gente pega um determinado 

assunto de química, tenta trazer pro aluno de diversas formas, utilizando desde 

o tradicional até o que tem de novidade com as novas tecnologias (P29QE) 

(Grifo nosso). 

 

Esse professor concebe a inovação como um processo de construção do conhecimento, 

no qual deve ser permitido aos estudantes acompanhar as novidades tecnológicas que 

corroboram ao ensino. Cunha (2009) ao discutir sobre o assunto, afirma que nem toda a 

utilização de recursos tecnológicos na prática de ensino pode ser considerada inovação, para 

isso deve acontecer ações que oportunizem o rompimento de modelos pré-estabelecidos e o 

estreitamento do que já foi estabelecido com organização de novas ideias, a fim de que os 

alunos durante esse processo adquiram uma maior consciência na aquisição do conhecimento.  

Nessa perspectiva, encontramos no relato de dois sujeitos posicionamentos que 

revelam a importância de o educando ser agente ativo nessa ação:  

 

[...] inovação seria o aluno tomar pra si a consciência que ele precisa entender 

aquele conteúdo, pra ele vivenciar em seu dia a dia, então o professor faria esse elo, 

dele refletir sobre o problema e trazer o problema pra sua realidade (P7FE) (Grifo 

nosso). 
 [...] eu acho que o que vem a ser inovador realmente de fato é aquela prática que 

consegue desenvolver naquele aluno interesse sobre aquela área (P9FA) (Grifo 

nosso).  



 

 

Associado a esse entendimento, a fala de um dos docentes se destaca ao associar a 

inovação pedagógica com algo novo e, por conseguinte com uma mudança de postura do 

professor:   

[...] inovação tem a ver com o novo, agora, fazer a coisa nova. Você sair do seu 

velho que você tá tão acostumado e entrar na coisa nova, você ter que 

reaprender, é difícil né, mas eu tento fazer isso, eu tento! (P8FA) (Grifo nosso). 

  

Na fala desse sujeito, fica evidente a importância do papel docente para a utilização e 

condução de práticas “novas” que favoreçam a consolidação dos saberes específicos, por isso 

o agir do profissional da Educação deve estar pautado em uma reflexão crítica do conteúdo, 

que permita a ressignificação da prática e promova gradativamente transformações em seu 

respectivo contexto (FARIAS, 2006; CARDOSO, 2003).   

Apesar das falas dos oitos professores da área das Ciências da Natureza apresentarem 

concepções diferentes sobre o significado de inovação pedagógica, em seus discursos fica 

claro o destaque que o PIBID representou no desenvolvimento das práticas inovadoras, 

conforme constatamos nas passagens de algumas falas a seguir:    

 

Sim! Eu, antes do PIBID eu ficava um pouco distanciada das novas tecnologias. Eu 

não costumava usar o datashow, fazer uma aula diferente com data show, com o 

PIBID eu tenho um datashow em casa [...], hoje eu dou uma aula com a prática. 

Eu estou sempre procurando fazer aulas diferentes, porque a mesmice o aluno 

fica enfadado, quando você diversifica a sua prática, o aluno está sempre ali, ele 

tá sempre vendo uma novidade que o professor está fazendo, está trazendo pra ele, 

ele se empolga mais com, com a aula (P29QE) (Grifo nosso). 

 

Com certeza teve muitas mudanças até porque como eu participei como bolsista e 

supervisor, então eu tive um grande leque de novos conhecimentos que eu 

consegui no PIBID, além de desenvolver projetos, aprender a desenvolver 

projetos, aprender a trabalhar com temáticas, certo? E aí a gente consegue sim 

novas formas de trabalhar em sala de aula (P12FE) (Grifo nosso). 

 

Posso [gargalhadas] foi de um modo geral, como eu te disse, tanto na minha vida 

financeira, como na minha vida profissional, como na minha vida pessoal tudo ela 

interferiu; na minha vida profissional é como eu te disse eu aprendi muita coisa com 

a formação, que eu tive que fazer pra eu aprender a trabalhar com esses meninos, eu 

tive que estudar, eu tive que me formar, estou ainda em constante formação. 

[...] o que ele contribuiu foi para eu crescer profissionalmente, até como 

coordenadora, né? É como eu te disse quando você assume um compromisso que 
você tem que assumir com responsabilidade. Ali você cria mais, você fortifica mais 

a sua vida profissional, você procura fazer de melhor e você tem que se 

qualificar (P11FA) (Grifo nosso). 

 

Assim eu não vou dizes muito aquilo que eu já falei certo, eu só vou dizer uma 

coisa: eu não diria que o PIBID alterou a minha prática profissional, eu diria 

que o PIBID formou a minha prática profissional, como eu te disse, eu me 

tornei professor com o PIBID, então eu aprendi a ser professor com ele, então 

eu não teria como te dizer o que o PIBID ou como o PIBID alterou a minha prática 



 

porque eu aprendi com ele tudo que eu sei [...],  ser professor eu aprendi com o 

PIBID e se hoje eu sou como alguns ai dizem que e eu acredito até que possa ser 

verdade já que recebo convites de várias escolas particulares daqui, escolas de outras 

cidades pra dar aula, então se eu aprendi a ser como eu sou hoje foi o PIBID que me 

ensinou e eu agradeço a ele (P9FA) (Grifo nosso). 

 

O PIBID por meio dos seus projetos inovadores e renovadores devem proporcionar 

experiências corriqueiras relacionadas ao processo de ensino no cotidiano escolar juntamente 

com os seus bolsistas, oportunizando ampliar os conhecimentos dos conteúdos e instigar a 

capacidade de refletir e questionar sobre as atividades desenvolvidas, ultrapassando a 

percepção do senso comum e rompendo com as práticas conteudistas. Colaborando com essa 

perspectiva, podemos considerar o PIBID como uma experiência formativa que pode 

colaborar para que haja a mobilização de práticas pedagógicas consideradas como inovadoras.  

Fabris e Oliveira (2013, p. 444), corroboram afirmando que o contexto vivenciado 

pelo PIBID “[...] se contrapõem a tudo que é passivo, estático, silencioso e se alinham ao 

discurso da inovação visibilizado no material e entendido pelos sujeitos do programa muito 

mais como novidades e como contrários à tradição”. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os achados apontam as reflexões dos docentes na área das Ciências da Natureza a 

respeito da experiência vivida como supervisores no PIBID e as suas concepções com a 

temática inovação pedagógica.  

Em relação a esse termo, foram encontradas diferentes compreensões a respeito desse 

significado, temos 04 professores que entendem a inovação pedagógica como uma ação 

transformadora da aprendizagem; 01 professor concebe como um meio que possibilita a 

utilização de tecnológicas; 02 professores acreditam que inovar está relacionada com a atitude 

ativa do aluno e 01 professor associa a ideia de algo novo no processo de ensino e de 

aprendizagem. Esses relatos reforçam as formulações de Piazza (2011) e Faria (2006) ao 

discorrem sobre as diferentes visões que os docentes possuem a respeito da inovação 

pedagógica, mas nem sempre essas impressões estão voltadas a processos que permitem o 

rompimento de reprodução de conceitos e de paradigmas.  

Foram evidenciados ainda nas falas, que todos os docentes concebem o PIBID como 

um programa fomentador de experiencias inovadoras, contribuindo para a mobilização de 

práticas que permitem além da contextualização dos conhecimentos específicos no cotidiano, 

o desenvolvimento de atitudes em cada ação no intuito de apropriação dos conhecimentos. A 



 

partir desses relatos pode-se afirmar que o PIBID apresenta um grande potencial é permitir o 

desenvolvimento de práticas inovadoras.  
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