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Resumo: Esta investigação é resultado de um mapeamento dos estudos realizados por estudantes 

de Programas de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu, credenciados no País, com a 

temática: Inovação no Ensino Superior que foram  publicados no período de 2013 até 2018 

(mais especificamente até o mês de agosto), com vistas a problematizar, questões relacionadas 

formação do docente e às inovações nas práticas pedagógicas, nesta modalidade de ensino. A 

apropriação das fontes foi realizada por meio do Estado do Conhecimento, utilizando para tanto, o 

portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e foi adotada as abordagens qualitativa e quantitativa 

para tratamento dos dados. Como resultados, evidenciou-se a urgência de analisar os paradigmas 

vigentes na Educação Superior, sobretudo lançando novos olhares, para a questão da inovação, no 

Ensino Universitário, bem como para a formação docente para a compreensão de como podemos 
inovar nas práticas pedagógicas e sua importância para o processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes. 
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Introdução 

A trajetória da Educação no Brasil é fortemente marcada por concepções de ensino e 

aprendizagem tradicionais que colocam o professor como o detentor do conhecimento e o 

estudante como um sujeito passivo neste processo: o que Freire (1987) caracterizou como 

educação bancária. Esse modelo implementado há anos e ainda presente em algumas salas de 

aula de universidades públicas e privadas têm ocasionado um esvaziamento desses espaços, 

reprovações, falta de motivação e engajamento dos estudantes. Desse modo, inovar no Ensino 

Superior se constitui como elemento fundamental no sentido de ressignificar tais papéis e 

construir uma aprendizagem mais ativa e significativa, entretanto, configura-se como grande 

desafio e seu enfrentamento requer responsabilização nos âmbitos individual, coletivo e 

institucional. O professor, grupos de docentes e universidades são protagonistas e igualmente 

encarregados do rompimento de tal paradigma e da promoção de práticas inovadoras no 

Ensino Superior.  
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Dada a necessidade desta inovação, a presente investigação buscou mapear os estudos 

realizados por estudantes de Programas de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu, 

credenciados no País, com a temática que foram  publicados no período de 2013 até o mês de 

agosto de 2018, com vistas a identificar e problematizar, questões relacionadas à formação do 

docente que atua nesta modalidade de ensino e as inovações em suas respectivas práticas 

pedagógicas, colocando-as em foco.   

 

A importância da formação docente e a inovação nas práticas pedagógicas 

Podemos assumir que a formação docente, comumente subdividida em formação 

inicial e continuada, não tem seu início quando o indivíduo ingressa na universidade, mas 

começa de fato, com as experiências escolares que o sujeito adquire desde sua infância e que 

o acompanham ao longo da vida. Experiências e saberes que o constituem e paulatinamente 

contribuem para o desenvolvimento de sua profissionalidade e identidade docente. Podemos, 

dizer que a ao longo de seu percurso o sujeito alia tais vivências e concepções ao que 

conhecemos por formação inicial e formação continuada e sintetizar a formação inicial, seja 

em nível técnico ou superior, como aquela que objetiva preparar o professor para enfrentar os 

desafios da docência na contemporaneidade enquanto a formação continuada busca a reflexão 

sobre a prática e aperfeiçoamento da atividade docente visando encontrar soluções para os 

problemas encontrados no cotidiano escolar. Ambas são importantes e indispensáveis para 

uma prática pedagógica qualificada.  

 Vimos anteriormente a educação bancária como marca do fazer docente nas 

Instituições de Ensino Superior e a iminente necessidade de inovação nas práticas 

pedagógicas dos professores que ali atuam. Sendo assim, urge compreender que  “mais do que 

ensinar conteúdos disciplinares, professores ensinam e ajudam as pessoas a se educarem e a se 

construírem como sujeitos autônomos singulares, utilizando as melhores ferramentas 

oferecidas pelo saber e pelo fazer acumulados pela humanidade” (PÉREZ GOMÉZ, 2014, 

p.142). Nesse ínterim, as tecnologias digitais de informação e comunicação assumem 

importante papel, porém não exclusivo, uma vez que inovar não consiste apenas em fazer uso 

de ferramentas tecnológicas, mas pauta-se na construção de uma nova epistemologia sobre a 

prática docente. É “assumir a inovação como pressuposto orientador da prática educativa” 

(PENSIN E NIKOLAI, 2013, p. 34-35)”, isso significa oportunizar momentos formativos 

sobre práticas pedagógicas, de modo especial com encontros para refletir e  repensar o modo 

de ensinar,  definindo quais serão as estratégias de ensino para que, de fato, o ensino seja 

inovador. 



 

Sendo assim,  inovar no Ensino Superior implica, na responsabilidade individual, 

coletiva e institucional, na qual mudanças, nas práticas pedagógicas e avanços nas ações 

educativas. Tal postura requer dos docentes, um olhar crítico para as inovações, abertura para 

o novo, autorreflexão sobre a forma, em como estas inovações se projetam em sua formação, 

buscando ressignificar o conceito de inovação e os fundamentos teórico-metodológicos 

advindos, destas novas compreensões.  

 

Percurso metodológico  

       A investigação foi realizada por meio do estado de conhecimento, com o objetivo de 

compreender quais produções científicas foram produzidas nos últimos cinco anos, nos cursos 

de mestrado e doutorado no Brasil, sobre a inovação na formação docente e nas práticas 

pedagógicas do Ensino Superior. O mapeamento se deu através da construção do estado de 

conhecimento que ¨tem por finalidade situar como se encontram o tema ou o objeto de 

investigação no estado atual da ciência.¨ (VOSGERAU e ROMANOWSKI, 2014, p. 172). 

Sua organização sistematizada é guiada [...] “por identificação da temática, com clarificação 

da pergunta de partida, e das palavras-chave ligadas ao tema; leitura e discussão sobre 

produção científica no plano teórico e no empírico (teses, dissertações, livros, congressos); 

identificação de fontes e constituição do corpus de análise” (MOROSINI, 2015, p.3). 

Desse modo, a fonte para a coleta de dados foi o portal da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), no período de 2013 até agosto de 2018. Encontramos ao todo cinquenta  

e quatro (54) produções no descritor “inovação na formação do docente de Ensino Superior”, 

subdivididas entre teses e dissertações, das quais,  dez (10) possuíam relação direta, com 

nossa temática de investigação. E o descritor “inovação nas práticas pedagógicas no Ensino 

Superior”, nos revelou cento e vinte e nove (129) trabalhos e sete (7) foram selecionados. 

Sendo assim, dos cento e oitenta e três (183) trabalhos encontrados, apenas dezessete (17) se 

adequaram ao propósito investigativo conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Apropriação de fontes no banco do IBICT 

DESCRITORES TIPO DE BUSCA ENCONTRADOS  UTILIZADOS 

Inovação na formação docente 

no Ensino Superior 
Geral com filtro de 

 2013-2018 
54 10 

Inovação nas práticas 

pedagógicas no Ensino Superior 
Geral com filtro de 

 2013-2018 
129 7 

TOTAL - 183 17 

Fonte: Autoras (2018) 



 

Após as buscas organizamos as produções, em tabelas anotadas, com a referência do 

trabalho, ano de publicação, título, autor e resumo fundamentadas na abordagem dada à 

construção do Estado do conhecimento pelas autoras Morosini e Nascimento (2017). Em 

seguida, elaboramos as tabelas com bibliografia sistematizada; estas por sua vez continham: o 

ano de publicação, título, autor, nível (mestrado ou doutorado), objetivos, metodologia e 

resultados. O mapeamento realizado norteou-se abordagem qualitativa e quantitativa, com 

base na análise de conteúdo, proposta por Bardin (2009), que objetiva a reinterpretação das 

mensagens, “procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça” 

(BARDIN, 2009. p. 45). A sistematização dos dados da pesquisa, proposta pela autora segue 

três etapas: pré-análise, seleção do material a ser analisado; exploração do material e 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

 

Discussão e resultados 

Em posse do corpus de análise, iniciamos a categorização, processo este que objetiva 

reunir as unidades com significados próximos. Emergiram, portanto as categorias: Inovação 

na formação docente, tendo como subcategorias; a formação inicial e a formação continuada; 

práticas pedagógicas inovadoras.  

 Na categoria Inovação na formação docente encontramos dez (10) trabalhos, dos quais 

quatro (4) fazem referência à formação inicial e cinco (6) à formação continuada. A 

subcategoria, formação inicial apresentou quatro (4)  teses, sendo trës (3) delas sobre o 

Programa Institucional de Iniciação à docência (PIBID). Gonzatti (2015) apresentou as 

principais contribuições do PIBID no sentido de qualificação da formação inicial de 

professores, destacando a relação teoria e prática, as práticas interdisciplinares e as situações 

de ensino e aprendizagem como um laboratório de aprendizagem docente e como resultados 

foi evidenciado que as inovações provocadas pelo PIBID apontam a iniciação à docência, 

como experiência de reinvenção da formação docente e como espaço de confluência e de 

contraste de perspectivas, de crenças e concepções sobre a docência.  

Nesse viés, o autor Gimenes (2016) buscou compreender o papel do PIBID na 

formação de futuros professores promovida em quatro subprojetos vinculados a licenciaturas 

de Ciências, Ciências Biológicas, Física e Química da Universidade Federal do Paraná. O 

estudo revelou que o êxito do PIBID deve-se ao fracasso das licenciaturas, e que em 

contrapartida, a iniciação à docência, como experiência de reinvenção da formação docente, 

constituindo-se como um espaço de aprendizagem da docência. Já Santos (2017) investigou as 

representações sociais dos bolsistas, licenciandos em Ciências Sociais, sobre o papel da 

sociologia no Ensino Médio e suas concepções acerca da própria experiência de iniciação à 



 

docência. Seus resultados sinalizam: não obstante variáveis como sexo, idade, tempo de curso 

e de programa, os bolsistas tendem a conceber a Sociologia como instrumento de formação de 

uma cidadania; identificou-se alguns elementos do que se denominou como uma formação 

mista de professores que se caracterizam pela diversidade de saberes mobilizados 

(disciplinares, pedagógicos e experienciais), de atores (professores do Ensino Superior e 

médio) e de instituições (universidades e escolas). 

          É por meio dessas implicações, a importância da inserção em projetos de pesquisa que a 

universidade oferece para conhecer escolas e suas distintas realidades, pois futuramente será o 

local de atuação profissional do estudante de licenciatura. As pesquisas com ênfase na 

formação inicial de professores, enfatizam a relação entre a universidade e a escola, levando 

universitários que estão cursando licenciatura, para a escola com o intuito de possibilitar 

experiências no espaço escolar  e reflexão sobre as práticas pedagógicas docentes. Além 

disso, ao ter contato com professores e estudantes na escola, os bolsistas do PIBID ficam 

imersos na realidade escolar, buscando compreender o dia a dia do professor e conseguem 

realizar uma articulação entre a teoria do curso de graduação com a prática na escola. 

E uma tese, sobre a formação inicial, em que Campos (2016) pesquisou sobre a 

inovação na formação médica no Brasil e Espanha e realizou um estudo de caso em duas 

universidades, analisando duas disciplinas do currículo dos cursos, a disciplina saúde coletiva 

e seminário integrador. Como resultados, foi possível identificar a coexistência de dois 

modelos de formação nos casos estudados, no caso brasileiro e espanhol, aparece resistência e 

descrença a inovações de práticas pedagógicas. 

           Na subcategoria formação continuada, selecionamos cinco teses, e duas dissertações. 

O estudo de Albuquerque (2016) objetivou compreender se a cultura da inovação pode 

influenciar a construção da profissionalidade docente e sua atuação. Como resultados, 

verificou-se que embora os sujeitos ainda não tenham construído inteiramente a nova imagem 

de profissionalidade do docente do Ensino Superior, percebem que a mudança é 

imprescindível, uma vez que o professor não apenas transmite o conhecimento, mas é o 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. Para Pimenta (2012), a identidade do 

professor é construída a partir dos significados sociais da profissão e também de práticas que 

permanecem significativas nas suas experiências de vida.  

Refletindo sobre o ensino, Breda (2016) buscou através de trabalhos de conclusão de 

curso apresentados no estado do Rio Grande do Sul e publicados nos anos de 2013 e 2014, 

investigar as melhorias no ensino de matemática na concepção de professores que realizam o 

mestrado Profmat e que estes professores possuem três (3) tipos de inovação: a incorporação 

de conteúdos de nível superior na Educação Básica, o estabelecimento de conexões 



 

(intramatemáticas ou extramatemáticas); inovação em recursos, que se caracteriza pela 

incorporação de materiais visuais e manipulativos ou pela incorporação de recursos 

informáticos. Para a autora, embora que as inovações mencionadas sejam relevantes, nenhum 

dos trabalhos aborda a ideia de inovação no âmbito de novas estratégias avaliativas, o que é 

de suma relevância no ensino de matemática. Não adianta inovar no ensino e continuar 

avaliando do mesmo modo. 

A tese de Jacomette (2014) buscou desenvolver um currículo inovador para atender as 

demandas dessa nova sociedade tendo a sustentabilidade em sua transversal. Tal proposta 

envolveu os professores, a equipe gestora da instituição de ensino, os alunos e executivos de 

mercado em um programa de pós-graduação Lato sensu em gestão de negócios. Conclui 

portanto, que é possível desenvolver um currículo de forma coletiva, compartilhando os 

saberes de todos os sujeitos que fazem parte deste processo entretanto, é imprescindível este 

currículo esteja ancorado em uma proposta pedagógica sólida e que haja formação continuada 

adequada ao modelo proposto. 

         Sobre a pedagogia universitária e propostas inovadoras de universidades brasileiras, 

Couto (2013) lançou olhares para uma importante reflexão sobre a política de expansão das 

universidades públicas, mas que não há política de formação pedagógica para os professores. 

O que evidencia a necessidade de formação continuada com as temáticas: práticas 

pedagógicas, inovação no ensino, metodologias de ensino e avaliação, uma vez que “[...] os 

saberes são elementos constitutivos da prática docente. O professor deve conhecer sua 

matéria, sua disciplina e seu programa” (TARDIF, 2010, p. 39). 

Sobre a relação entre inovação e os uso das tecnologias Toebe (2016) destaca em sua 

dissertação que as tecnologias educacionais apresentam possíveis mudanças e melhorias no 

processo de formação inicial de professores, pois permitem a inovação curricular e 

metodológica. Como resultados, conclui-se que a integração das tecnologias educacionais 

requer ações tanto no âmbito da gestão educacional quanto na atuação docente e a 

importância da fluência tecnológica no Ensino Superior para a  inovação pedagógica.   

Encontramos ainda, uma dissertação que versa sobre as TICS aliada ao 

desenvolvimento profissional docente e aprendizagem ubíqua. Saccol e outros autores (2010, 

p. 29) destacam que a aprendizagem ubíqua “envolve todos os processos de aprendizagem 

apoiados pelas diversas tecnologias da informação e comunicação disponíveis, incluindo as 

tecnologias móveis e sem fio, mas não se limitando a elas”. Nesse sentido, em seu estudo 

Valletta (2015) diz que, é possível aprender, por meio da interação e comunicação entre as 

pessoas e objetos a qualquer lugar e a qualquer hora por intermédio das tecnologias digitais e 

observou mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes, após a realização do período de 



 

capacitação, visando formação continuada. Sendo assim, salientamos a importância de 

investimentos na formação docente, tanto no âmbito inicial, quanto na formação continuada, 

uma vez que ambas são necessárias para a constituição da identidade do professor e superação 

dos enfrentamentos vivenciados na profissão. 

A categoria “práticas pedagógicas inovadoras” apresentou duas tese e quatro (4) 

dissertações. A tese de Bortolato (2016) intitulada “inovação e práticas pedagógicas” 

investigou como se dá o processo de inovação no uso do Moodle no ensino presencial e suas 

consequências nas práticas pedagógicas dos professores universitários. O estudo demonstrou 

que as inovações não eram tantas como a pesquisadora imaginava, que mesmo já tendo 

domínio do uso das mídias digitais na vida pessoal, a maioria dos professores universitários 

utilizou o moodle como um local de entrega de entrega/recebimento de trabalhos e avisos. 

Mas segundo a autora, encontrou alguns aspectos inovadores que podem se transformar em 

agentes de mudanças. 

Nesse sentido, a inovação nas práticas didáticas e pedagógicas do ensino em finanças 

foi a pesquisa de Costa (2015), onde investigou em dois periódicos estrangeiros as produções 

nas revistas no período de 2005 a 2015 e selecionou 83 artigos relacionados ao tema. Como 

resultados, identificou que não necessariamente o processo de inovação no ensino e 

aprendizagem de finanças está ligado diretamente à utilização de métodos tecnológicos. O 

estudo apresentou técnicas de ensino, porém, sem qualificar qual técnica é a melhor ou pior, o 

foco foi demonstrar que existem abordagens inovadoras que podem ser utilizadas com os 

estudantes ao estudar finanças. 

Às práticas pedagógicas inovadoras no Ensino Superior com a integração das 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), foi o estudo de Vidal (2015) que 

realizou entrevistas narrativas sobre as histórias de vida e experiências de docentes que 

pesquisam na área de TDIC na educação em universidades públicas e privadas. Foram 

selecionados 10 professores que tiveram integração das TDIC na prática pedagógica e 10 anos 

de docência no Ensino Superior. As categorias do estudo foram: cultura digital; encontro com 

o universo das TDIC; aprendizagem com TDIC; concepções de inovação pedagógica e 

tecnológica com TDIC. Os resultados direcionaram novos olhares reconhecendo o estudante 

como protagonista do processo de ensino e aprendizagem e o docente a possibilidade de 

autoavaliação, reflexões e reconstruções acerca da prática pedagógica. 

A adoção e difusão dos ambientes virtuais de aprendizagem, que é uma ferramenta de 

apoio para o processo de ensino e aprendizagem na educação superior, utilizada pelos 

docentes de em uma universidade federal foi a investigação de Oliveira (2014). Os resultados 

indicaram um processo de difusão bastante desigual nas instâncias da universidade, em 



 

virtude da experimentação mediante incentivos externos e contato com a tecnologia. Como 

resultados, foi evidenciado que os professores estão inseridos em um contexto de inovação 

pedagógica, participando do Programa de Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico 

(PAAP), enfatizando a tecnologia como um agente da inovação. Porém, independente da 

orientação básica no uso da tecnologia, alguns professores apresentaram resistência à 

tecnologia e que não tem muita autonomia na universidade para definição dos métodos de 

ensino e aprendizagem.  

Chiamenti (2012) analisou como a implementação das TIC pode interferir no processo 

de ensino e aprendizagem do curso presencial de Enfermagem de uma universidade federal. 

Foi realizada uma pesquisa-ação compreendendo desde a capacitação para o uso das 

tecnologias no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) até a produção de conteúdos 

educacionais em mídia. Segundo a autora, acredita-se que o desenvolvimento das aulas em 

novo formato trata-se de uma inovação para a prática docente, buscando ampliar os processos 

interativos entre docentes e discentes. Os resultados evidenciaram que essa abordagem 

metodológica favorece o desempenho acadêmico, tornando o ensino dinâmico e atrativo. 

Schmitz (2016) investigou a aproximação conceitual teórico-prática entre a abordagem 

da sala de aula invertida e os saberes e fazeres docentes no contexto de uma universidade 

federal, mediante a produção e disponibilização de material didático multimídia instrucional 

sobre a inversão da sala de aula. Nessa abordagem de ensino, conhecida também como 

Flipped Classroom, o estudante tem contato com informações básicas sobre o conteúdo de 

estudo antes da aula, durante e depois da aula. Com a investigação, o autor identificou que o 

modelo era desconhecido pela maioria dos participantes e quanto às demandas de formação, 

as metodologias de maior interesse dos docentes para utilização na sala de aula foram o Peer 

Instruction, o Just-in-Time Teaching, querem aprender a utilizar a lousa digital, softwares de 

edição de vídeo/áudio e screencast, metodologias ativas e o ensino híbrido.  

Vemos como algo extremamente significativo essa mudança de paradigma que vai de 

uma aprendizagem mais passiva para uma aprendizagem onde o estudante é ativo no processo 

de construção de seu conhecimento, utilizando como instrumentos para tal a resolução de 

problemas, jogos e ferramentas envolvendo as tecnologias digitais. Com respeito à inovação e 

o uso das tecnologias, pode-se pensar que inovar na sala de aula, não é apenas utilizar 

recursos tecnológicos, embora eles sejam importantes nesse contexto, mas refletir e 

desenvolver competências e estratégias, para novos usos didáticos. Esse exercício, para a 

construção do novo ressignifica o papel do professor, que não é mais aquele que só ensina, 

mas alguém que aprende junto e que está consciente de que as situações e exploração dos 

recursos tecnológicos enriquecem a aprendizagem para ambos (DEMO, 1998, p.13). O 



 

interesse docente pela apropriação destas ferramentas e estratégias educacionais remonta a 

uma inovação e tende a minimizar os índices de evasão, reprovação e falta de motivação dos 

estudantes universitários.  

Costa (2015) buscou avaliar e validar o portfólio coletivo reflexivo como método de 

ensino, aprendizagem e avaliação no âmbito da formação por competências de estudantes de 

uma universidade federal.  Como resultados, o portfólio coletivo reflexivo se mostrou método 

coerente com sua proposta de inovação nas formas de se ensinar, aprender e avaliar. A 

capacitação dos docentes para utilização do portfólio como método ativo e inovador é uma 

possibilidade para o processo de ensino, aprendizagem e avaliação.  

Após mapear nosso corpus de análise pudemos perceber que na categoria Inovação na 

formação docente foram produzidas  oito  pesquisas em nível de doutorado e duas em nível de 

mestrado. A categoria práticas pedagógicas inovadoras, por sua vez, apresentou uma tese e 

quatro dissertações. Tais indícios podem nos revelar que devido ao tempo e complexidade que 

encerra, pois dois anos são seriam suficientes para discorrer sobre tal problemática.    

 

Considerações finais  

À guisa de conclusão identificamos um crescente no que se refere ao interesse docente 

sobre a Inovação no Ensino Superior tendo a formação docente e as práticas pedagógicas 

como foco. Acreditamos que tal fato se deva ao atual contexto do ensino universitário pautado 

em concepções tradicionais e no professor como único responsável pela transmissão do 

conhecimento bem como na urgente necessidade de rompimento desse paradigma. Para tanto, 

para inovar na formação docente é necessário apoio institucional, capacitação e práticas 

pedagógicas diferenciadas. A inovação não pode ser de forma isolada, realizada por um 

docente, é necessário colocá-la em prática, envolvendo a instituição de ensino e a comunidade 

acadêmica. Pois, as universidades já compreenderam a importância de inovar nos processos 

de ensino e aprendizagem, de consolidar práticas pedagógicas inovadoras, relacionadas com a 

futura profissão dos estudantes de Graduação e dos Cursos de Pós-Graduação, uma 

aproximação com a atuação profissional. 

Com respeito a essas práticas pedagógicas, em primeiro lugar é preciso vencer a 

descrença de alguns professores de que não é possível inovar as práticas pedagógica em sua 

atividade docente e que abordagens inovadoras que podem ser utilizadas com os estudantes 

para tornar sua aprendizagem mais significativa, especialmente àquelas que se relacionem às 

suas experiências de vida. 

Concluímos, que a tímida produção evidenciou-se a urgência de analisar os 

paradigmas vigentes na Educação Superior, sobretudo lançando novos olhares, para a questão 



 

da inovação, no Ensino Universitário, bem como para a formação docente para a compreensão 

de como podemos inovar nas práticas pedagógicas e sua importância para o processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. 
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