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RESUMO

A Universidade é um espaço privilegiado de formação profissional. Apesar disso, pesquisas apontam que o trabalho do professor, no Ensino 
Superior brasileiro, ainda é alicerçado em uma pedagogia diretiva. Por outro lado, alguns pesquisadores vêm indicando uma guinada histórica do 
trabalho docente universitário. Tratam-se de diversos estudos mostrando que há educadores com propostas pedagógicas inovadoras. Em função 
disso, tornou-se muito importante mapear e conhecer essas propostas, analisando-as. Assim, realizou-se uma pesquisa do tipo “Estado do 
conhecimento”. Os objetivos desse estudo foram conhecer e analisar a produção científica brasileira sobre inovação pedagógica no Ensino 
Superior, dos últimos dez anos. Para cumprir esse propósito, foi adotada uma metodologia qualitativa, a partir da técnica de análise de conteúdo. 
A coleta de informações foi realizada na base de dados do Portal de Periódicos Capes, utilizando os descritores "práticas docentes e inovação 
pedagógica"; "inovação pedagógica e Ensino Superior"; e “inovação pedagógica". A busca revelou 160 trabalhos, sendo, então, selecionados 
aqueles produzidos entre 2009 e 2019, num total de 111 textos. Para garantir rigor metodológico, foram analisados apenas aqueles que haviam 
passado por processo de revisão/avaliação, restando 54 artigos científicos. Desse total de trabalhos, foram examinados títulos e resumos, 
excluindo aqueles que não tratavam da inovação pedagógica inserida no contexto da Educação Superior. Os resultados indicam eixos temáticos, 
tais como: a adaptação do professor à mudança no contexto educacional; uma nova configuração do espaço universitário, que tem exigido que o 
docente saia do esquema tradicional do exercício de sua profissão; e a centralidade do aluno em um processo de aprendizagem autônoma. Esses 
resultados indicam que o professor universitário tem readequado suas práticas ao novo perfil de aluno. Mostra também uma constante reflexão 
do docente sobre sua ação. Assim, é possível concluir que existe grande viabilidade na aplicação de metodologias inovadoras como estratégia 
para o Ensino na Universidade. Por fim, vale salientar que os artigos científicos analisados têm boa qualidade e podem ser aplicados como 
dispositivo pedagógico na formação de professores para o Ensino Superior.
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