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RESUMO 

Os desafios no cenário social contemporâneo tem tornado a formação em Pedagogia cada vez 

mais complexa. O trabalho do formador de pedagogos para a atuação na Escola Básica, de fato, 

tem potencial para ajudar a transformar a Educação, e inovações pedagógicas são sugeridas 

como estratégias válidas para o cumprimento dessa tarefa. Contudo, o campo teórico sobre 

inovação pedagógica encontra-se pulverizado e o seu conceito apresenta-se polissêmico. A 

Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001) enfatiza que a 

maneira que os sujeitos representam socialmente os fenômenos impacta no modo como 

estabelecem suas práticas. Por esse motivo esta pesquisa teve como objetivo investigar as 

representações sociais de professores de Pedagogia sobre inovação pedagógica. Estabeleceu-se 

uma pesquisa qualiquantitativa, em duas etapas concomitantes. Para a etapa qualitativa, 

aplicaram-se entrevistas semiestruturadas e induções de metáforas a 23 professores de 

Pedagogia de uma universidade privada na cidade do Rio de Janeiro. Para a etapa quantitativa, 

foram autoadministrados 205 questionários semiestruturados por professores de Pedagogia de 

todas as regiões do Brasil. As entrevistas, processadas pelo software IRaMuTeQ, foram 

submetidas à análise de conteúdo (BARDIN, 2011), assim como as induções de metáforas. Os 

dados dos questionários foram tratados pelos softwares Microsoft Excel e Sphinx, para geração 

de gráficos e análises cruzadas. Os resultados indicam que, para os sujeitos participantes, as 

representações sociais de inovação pedagógica objetivam-se em “atualização pedagógica”, 

“transformação pedagógica”, “mudança pedagógica”, “melhoria pedagógica” e “metodologias 

ativas”, e se ancoram nos elementos “aluno” e “pedagogia tradicional versus pedagogia nova”. 

Conclui-se que, para eles, a inovação é uma tarefa difícil de ser realizada e que vem sendo 

atrelada à vertente regulatória, mediante orientação das práticas pedagógicas às necessidades 

do mercado. 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria das Representações Sociais. Pedagogia. Trabalho docente. 

Inovação educacional. Inovação pedagógica. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The challenges in the contemporary social scenario have made education in Pedagogy 

increasingly complex. The work of professors who teach pedagogues to work in the Basic 

School, in fact, has the potential to help transform Education, and pedagogical innovations are 

suggested as valid strategies for the fulfillment of this task. However, the theoretical field on 

pedagogical innovation is fragmented and its concept is polysemic. The Theory of Social 

Representations (MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001) emphasizes that the way that subjects 

socially represent phenomena impacts the way they establish their practices. For this reason, 

this research aimed to investigate the social representations of Pedagogy professors about 

pedagogical innovation. Qualitative and quantitative research was established in two concurrent 

stages. For the qualitative stage, semi-structured interviews and metaphor inductions were 

applied to 23 Pedagogy professors, from a private university, in the city of Rio de Janeiro. For 

the quantitative stage, 205 semi-structured questionnaires with Pedagogy professors from all 

regions of Brazil were self-administered. The interviews, processed by the IRaMuTeQ 

software, were submitted to content analysis (BARDIN, 2011), as well as the metaphor 

inductions. The questionnaire data were submitted to Microsoft Excel and Sphinx software, for 

the generation of graphs and cross analyzes. The results indicate that, for our participating 

subjects, the social representations of pedagogical innovation are aimed at “pedagogical 

updating”, “pedagogical transformation”, “pedagogical change”, “pedagogical improvement” 

and “active methodologies”, and anchored in the elements “student” and “traditional pedagogy 

versus new pedagogy”. It is concluded that, for them, innovation is a difficult task to be carried 

out and that it has been associated to the regulatory aspect, through the orientation of 

pedagogical practices to the needs of the market. 

KEYWORDS: Theory of Social Representations. Pedagogy. Teaching work. Educational 

innovation. Pedagogical innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas sobre a formação e o trabalho docente vêm problematizando os 

desafios impostos aos professores em todos os níveis educacionais (ALVES-MAZZOTI, 

2007; GATTI et al., 2019; CAVALLO et al., 2016). Para esses autores, as rápidas e 

profundas transformações que vêm marcando a contemporaneidade têm tornado 

complexo o cenário educativo. Precisamos pensar, portanto, em uma formação de 

professores que os prepare para enfrentar os obstáculos que parecem intransponíveis.   

Entre os problemas, Alves-Mazzotti (2007) indica que a globalização vem 

acirrando as exigências de qualificação profissional, intensificando o desemprego e a 

exclusão social. Assim, os profissionais da educação precisam pensar em uma formação 

que amplie os horizontes dos alunos, que serão docentes, preparando-os para um futuro 

incerto. 

Por outro lado, Gatti et al.  (2019, p. 37) explicam que o trabalho educacional 

impõe ao professor “[...] fatores culturais, morais, éticos, sociais, diferenciados, que criam 

formas relacionais e geram situações que podem vir a ser problemáticas e com as quais 

terá que lidar”. Desse modo, necessita-se uma formação que amplie os horizontes 

culturais de professores, preparando-os para o encontro com os diversos contextos 

socioculturais com os quais irão se deparar.  

Cavallo et. al. (2016) sugerem que os recentes processos de transformação social 

exigem uma formação que considere o impacto das novas tecnologias na comunicação 

humana. Igualmente, indicam que a educação não deve perder de vista o desenvolvimento 

da responsabilidade socioambiental, ante a possibilidade de ausência de futuro, devido ao 

comportamento predatório humano em relação aos recursos naturais. Portanto, é preciso 

que os professores tenham consciência crítica e saibam criar condições para que seus 

alunos desenvolvam a capacidade de refletir sobre o impacto de suas ações em um 

contexto planetário.  

Com isso, buscamos explicitar que a tarefa de formar professores tem ficado mais 

complexa. O que nos leva a uma questão a ser pensada: ela repousa sobre o professor 

universitário, que forma outros professores. Segundo Gatti et al. (2019), o mais “[...] 

obscurecido no bojo das discussões e pesquisas no campo da formação docente é o 

formador [...]”; contudo, esse profissional conduz as formações inicial e continuada de 

professores.  
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Isso nos parece bastante contraditório, principalmente porque, tanto Libâneo 

(2007) quanto Tardif (2002), apontam o impacto que a formação do professor tem sobre 

a qualidade da formação de seu aluno. Assim, deixar de refletir sobre o trabalho do 

formador de professores significa perder de vista uma possível relação em cadeia, como 

apontado por Domingos (2016) e Domingos e Castro (2017). 

As pesquisas sobre o formador de professores têm sido incipientes no Brasil 

(GATTI et al.  2019; SORDI, 2019; WAGNER; CUNHA, 2019b). Parece que esses 

profissionais têm sido relegados ao limbo das pesquisas educacionais e que é evidente 

que há uma “[...] escassez de atenção à formação do professor universitário para o 

desenvolvimento de uma docência sintonizada com os desafios da contemporaneidade” 

(SORDI, 2019, p. 136). Esses aspectos fizeram desse campo um solo fértil para esta 

pesquisa. 

Na mesma perspectiva, Wagner e Cunha (2019b, p. 19) ponderam que apenas “[...] 

a partir da última década do século 20, os estudos que envolvem a pedagogia universitária 

começaram a ter expressão no campo educacional”. Portanto, nesta tese refletiremos 

sobre o contexto da pedagogia universitária, mais precisamente sobre o trabalho do 

professor no curso de Pedagogia. Primeiro, porque corroboramos as ponderações de 

Libâneo (2007) e Tardif (2002). Sabemos que uma boa formação do professor de 

Pedagogia não implica, necessariamente, qualidade da formação de professores, que por 

sua vez não é condição suficiente para a boa formação dos estudantes da escola básica. 

Isso porque existem inúmeros outros fatores que intervêm nesse processo. Contudo, 

certamente, professores mal formados podem impactar negativamente a educação do país 

pois, como indica Morgado (2011, p. 439), os professores são os agentes da mudança, e 

deles, dependem “[...] as transformações que urge imprimir na escola e no ensino”. 

Em segundo lugar, acreditamos que o entendimento dos aspectos relevantes para 

o trabalho dos professores do curso de Pedagogia pode trazer informações válidas para o 

campo de pesquisas sobre esses sujeitos. Como explicam Gatti et al. (2019, p. 271), 

existem tantas “[...] controvérsias na definição do ofício de professor formador que não 

tem uma função bem identificada e homogênea”. Assim, esperamos que nossa 

investigação possibilite aumentar o conjunto de conhecimentos sobre o trabalho dos 

formadores de professores.  

Para Wagner e Cunha (2019b, p. 19), as instituições de ensino superior – IES 

entenderam a necessidade de se pensar sobre a pedagogia universitária, que pode 

promover práticas docentes que respondam aos novos e desafiadores cenários. “Constata-
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se, pois, que os estudos sobre políticas e práticas referentes à inovação pedagógica no 

ensino superior são emergentes e objeto de especial interesse” (WAGNER; CUNHA, 

2019b, p. 19).  

O conceito de inovação encontra-se pulverizado na literatura educacional, o que 

parece ser um problema a ser pensado. O termo, que entrou na pesquisa em Educação por 

volta da década de 1950, nos Estados Unidos, ganhou variados contornos e sentidos 

(MESSINA, 2001; CAMPOLINA, 2012; TAVARES, 2019). Essa pluralidade de 

significados associados ao termo, como indicam esses autores, pode provocar certa 

confusão epistemológica, impactando, inclusive proposição de políticas públicas. Isso nos 

levou a optar por um olhar estrito sobre o tema. Assim, definimos inovação pedagógica 

como enfoque da pesquisa.  

Esta tese trata da inovação pedagógica entendida como processo intencional de 

mudança nas práticas pedagógicas docentes. É um processo, porque não ocorre 

repentinamente, mas paulatinamente, como construção social. É intencional, porque parte 

do desejo de alteração, a partir da reflexão crítica dos professores sobre sua ação 

profissional e como alternativa à manutenção de práticas tradicionais. É de mudança, 

porque intenciona modificar condições, processos, sistemas, estados, enfim, a realidade 

cotidiana relacionada à própria prática pedagógica.  

Por prática pedagógica, corroboramos Franco (2016), que entende o conceito em 

um espectro amplo, e não restrito às ações e comportamentos observáveis dos professores 

durante a aula.  O que nos permite entender a técnica como produto do humano, e não o 

humano, como produto da técnica (PINTO, 2005). Questiona-se a supervalorização da 

técnica como fundadora de práticas pedagógicas, pois “[...] nas práticas pedagogicamente 

construídas, há a mediação do humano e não a submissão do humano a um artefato 

técnico previamente construído” (FRANCO, 2016, p.536). 

Assim, aproximamo-nos da perspectiva de Franco (2016), na consideração de que 

a prática pedagógica é uma construção intencional cercada de multidimensionalidades 

pedagógicas, que incorpora um fluxo contínuo de reflexão coletiva. Portanto, tem traços 

culturais compartilhados e é inerente à subjetividade do grupo social.  

Nesse sentido, práticas pedagógicas são aquelas organizadas “[...] 

intencionalmente para atender a determinadas expectativas educacionais 

solicitadas/requeridas por uma dada comunidade social” (FRANCO, 2016, p. 541). 

Podemos concluir que elas vêm de negociações estabelecidas socialmente, servindo de 

referência aos profissionais da Pedagogia. Estabelecem uma base para o apoio das ações 
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docentes para a manutenção ou para a mudança das práticas pedagógicas, esta última, 

entendida como resultado de inovações pedagógicas.  

Mudam-se as práticas pedagógicas, quando elas se encontram em desacordo com 

o contexto social em que se inscrevem. Barrera (2016) lista três dimensões que considera 

que mantêm certa estabilidade nos espaços educacionais, deixando-os desalinhados à 

sociedade: a) o tempo rígido, fragmentado e pré-definido; b) o espaço, que remete a 

espaços fabris ou prisionais; e, c) as relações pedagógicas formais, tendo o professor 

como figura central. A partir desses três pontos, a autora advoga que é possível inovar 

pedagogicamente, não pela substituição de um modelo de educação por outro, mas pela 

construção dinâmica de seus projetos pedagógicos. 

Enquanto Barrera (2016) investiga a inovação pedagógica no século XXI, Silva 

(2009) insere a sala de aula em uma linha histórica, contextualizando-a, desde o período 

medieval europeu, discutindo mudanças educacionais, até a primeira década do século 

21, no Brasil. Silva (2009) exemplifica diversas tentativas políticas para inovar a 

pedagogia universitária, e é nas salas de aula da Universidade de Brasília que encontra os 

princípios e fundamentos de uma aula inovadora.  

Entre os diversos tópicos enunciados pela autora, vale destacar: a) relação 

professor-aluno; b) relação conteúdo-método; c) relação ensino-pesquisa; d) relação 

teoria-prática; e, e) relação tempo-espaço (SILVA, 2009). Esses aspectos haviam sido 

sinalizados por Santos (1988, 1997), que abordou as inovações científicas e o modo como 

vieram a impactar as práticas pedagógicas nas universidades.  

Não obstante, diversos pesquisadores vêm indicando a insistência de uma 

pedagogia dita tradicional, no contexto educativo (LEITE et al., 1999 CUNHA; 1998, 

2008, 2016; VEIGA, 2003; CAMPOLINA, 2012; BARRERA, 2016). Para Leite et al.  

(1999, p. 41), a inovação pedagógica, alinhada às denúncias de Boaventura de Souza e 

Santos (1988 1997), contrapõe-se ao “[...] pensamento dominante, mais tradicional, sobre 

o conceito de inovação”. 

Nessa perspectiva, Veiga (2003) aponta dois tipos de inovação pedagógica: a) 

regulatória, alicerçada nas bases da ciência moderna, positivista, que não admite outras 

formas de saber que não comunguem de seus preceitos e; b) emancipatória, de aspecto 

mais qualitativo, uma vez que tem como critério de validade a satisfação dos sujeitos 

diretamente impactados por ela. No mesmo sentido, Campolina (2012) indica que existe 

uma inovação que busca a emancipação dos sujeitos em oposição a outro tipo de 

inovação, que é vertical, por ser pensada por um estrito grupo de especialistas e 
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direcionada a implantação em larga escala. Nesse caso, desconsidera-se o contexto de sua 

inserção.  

Assim, a posição regulatória, como explicam Cunha e Zanchet (2007, p. 231), 

surge de “[...] um processo de padronização, como se houvesse uma única forma de 

conhecimento e uma só alternativa de formação”. Então, as autoras opõem-se à pedagogia 

tradicional, às propostas neoliberais, à prescrição do ensino e à mercantilização da 

educação, pois surgem formas alternativas de conhecimento. Esse modo de conceber a 

educação universitária está alinhada a uma guinada na forma de se entender o conceito 

de ciência e conhecimento (CUNHA, 1998, 2008).  

À medida que o paradigma científico cartesiano, que dá suporte à pedagogia 

tradicional, inviabiliza a concepção de formas múltiplas de produzir conhecimento, para 

além de suas égides, faz-se necessário romper com esse modelo. Isso, porque de acordo 

com Wagner e Cunha (2019), o público das universidades mudou, o que modificou 

aspectos geopolíticos dos campi. Então, há necessidade de uma prática pedagógica que 

abrace esse novo perfil de estudante.  

Leite et al. (1999) explicam que, tanto o medo, quanto a ousadia, dividem o 

mesmo espaço, no que diz respeito aos esforços para mudar a concepção do trabalho 

realizado “[...] no lócus universitário, lócus este marcado por estruturas cristalizadas de 

racionalidade única, de verdades absolutas e de poderes centralizados. A ruptura deste 

velho modelo implica a ruptura de um paradigma” (LEITE et al., 1999, p. 49). Essa 

postura impacta as relações pedagógicas, o professor torna-se coadjuvante e o aluno é 

estimulado a ser “[...] descobridor, transformador e produtor do conhecimento, 

caracterizando o seu protagonismo no processo de ensino e aprendizagem” (ARAÚJO; 

BELIAN, 2018, p. 397).  

Contudo, isso não é fácil de ser realizado, porque o lugar do professor, como 

agente central na sala de aula, é uma construção social. É considerado uma conquista do 

professor, é o seu lugar de respeito. A sala de aula é o lugar onde o docente assume o 

papel principal. Assim, modificar sua prática pedagógica, deixando seu lugar de destaque 

para possibilitar ao aluno tomar essa posição tem se mostrado uma ação difícil de ser 

realizada (LEITE; FERNANDES, 2011). Do mesmo modo, relata-se a dificuldade que os 

próprios estudantes têm de sair de uma posição de passividade, entranhada neles desde a 

educação básica.  

Não há muitos estudos, portanto, que enfoquem aspectos psicossociais de 

professores sobre inovação pedagógica. Estudos como os de De La Torre (1998), Ferretti 
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(1980), Carbonell (2002), Fullan (2000) e Farias (2006) problematizam o papel desses 

profissionais da educação na implementação e sucesso de propostas educacionais 

inovadoras. Entretanto, esses estudos abordam, predominantemente, aspectos objetivos, 

como a aceitação ou não de determinadas tecnologias e a articulação do grupo na 

implementação de inovações. 

Araújo e Belian (2018) e Campolina (2012) representam os pesquisadores que 

buscam, na subjetividade dos professores, elementos que possam subsidiar uma avaliação 

das propostas de inovação pedagógica. Enquanto Campolina (2012) investiga o tema no 

cenário da escola básica, a partir da teoria histórico-cultural da subjetividade de Gonzáles 

Rey, Araújo e Belian (2018) exploram o contexto universitário, tendo como referência a 

Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici.  

Na perspectiva da Teoria das Representações Sociais – TRS, Alves-Mazzotti 

(2008) avalia que a pesquisa educacional potencializa seu impacto sobre a prática 

educativa, ao privilegiar a abordagem psicossocial, preenchendo, assim, as lacunas 

existentes nos estudos em educação, entre sujeito e sociedade. Por esse motivo, Alves-

Mazzotti (2008) entende que a TRS é uma teoria promissora para a pesquisa em educação, 

pois “[...] investiga justamente como se formam e como funcionam os sistemas de 

referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os 

acontecimentos da realidade cotidiana” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 21). Portanto, 

essa base teórica-metodológica apresenta-se como viável para investigar o fenômeno 

social da inovação pedagógica, que é polissêmico.   

Em síntese, exige-se que os professores formadores no curso de Pedagogia 

preparem profissionais inovadores para que possam enfrentar as constantes mudanças no 

cenário educacional no século XXI; contudo, poucos estudos trazem esses professores 

formadores para o centro da discussão. Ressalta-se que “[...] os formadores de professores 

seriam, por decorrência, os pilares de novas reformas educacionais. Novas tarefas são 

propostas e novos desempenhos são exigidos de formadores” (MIZUKAMI, 2005-2006, 

p. 7). 

Por esse motivo, esta pesquisa tem como objetivo principal estudar as 

representações sociais que professores de Pedagogia constroem sobre inovação 

pedagógica.  

Como objetivos específicos, buscamos: a) identificar e descrever os processos de 

objetivação e de ancoragem dessas representações; e, b) explicar como esses processos 

se integram à história e à cultura desse grupo considerado como sujeito psicossocial.   
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Para atingir esses objetivos em uma construção teórica inteligível, dividimos essa 

tese em sete capítulos. O primeiro, introdutório, trata do tema, problema e objetivos dessa 

tese. O segundo, traz uma revisão não sistemática da literatura, apresentando um histórico 

para contextualizar as relações entre inovação e educação. O terceiro capítulo apresenta 

um estado da arte, com as pesquisas realizadas sobre inovação pedagógica nos últimos 

dez anos e pontua alguns aspectos relevantes da literatura recente sobre o tema. 

Apresenta-se, no quarto capítulo, a Teoria das Representações Sociais, que subsidia esta 

tese. O quinto capítulo apresenta os aspectos metodológicos que possibilitaram a 

pesquisa, e o sexto traz os resultados e as discussões. Por fim, no sétimo capítulo 

apresentamos nossas considerações finais. 
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2  O CAMPO DE CONHECIMENTO SOBRE INOVAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

 Neste capítulo, apresenta-se um recorte sócio-histórico, por meio de uma revisão 

de literatura, para inserir o conceito de “inovação”, contextualizando seu surgimento, bem 

como seu desenvolvimento, e pontuando alguns acréscimos conceituais. Indica-se o início 

de uma relação, nem sempre amistosa, entre inovação e Educação no Brasil. O objetivo, 

neste capítulo, é abordar o conceito e contextualizar o tema.  

 

2.1 A gênese e o desenvolvimento do conceito de inovação  

 

A expressão francesa Belle Époque designa o período 1870 - 1914, um momento 

de efervescência tecnocêntrica e de crença no progresso civilizatório impulsionado pelas 

transformações socioeconômicas inerentes àquela época. No livro “Anos vertiginosos: 

mudança de cultura no Ocidente – 1900-1914”, Philipp Blom (2015) explica que nesse 

momento vivia-se uma sensação de velocidade e euforia. As cidades iam aumentando 

vertiginosamente e as sociedades iam se tornando mais complexas. 

Em um tipo de divulgação da industrialização no mundo, as Grandes Exposições 

de Londres, de 1851 e de 1862, colocaram lado a lado os produtos das indústrias de vários 

lugares. Na segunda, mais de 36 países expuseram suas inovações. O Conselheiro 

Imperial do Brasil, Carvalho Moreira, que havia sido enviado como presidente da 

comissão brasileira, relata suas impressões ao Imperador e ajuda a ilustrar o momento. 

 

Todos conhecem suas infinitas applicações: o ferro se acomoda a todas 

as nossas necessidades, desejos e até caprichos, e é não só indispensável 

às artes, mas também às sciencias, à agricultura, e à guerra. Em uma 

palavra, o ferro é o metal mais precioso para o homem, e o mais 

poderoso agente de civilização (MOREIRA, 1863, p. 155).  

 

Em relação à Revolução Industrial europeia, considera-se, não apenas o êxodo 

rural como uma de suas consequências, mas também as transformações nas relações de 

trabalho, estilo de vida e comportamento de consumo. Trabalhadores, que outrora 

dominavam seu processo produtivo e artesanal, pouco a pouco tiveram seu trabalho 

segmentado. Do mesmo modo, a valorização e o aumento no consumo de produtos 

industrializados viriam suportar sua produção em larga escala. 
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A introdução de novas máquinas no processo produtivo, a industrialização e o 

aumento no consumo estabeleceram-se na cultura europeia do século XIX, em uma 

relação indissociável. O filme “Tempos Modernos”, de 1936, de Charlie Chaplin, ilustra 

essa aceleração no processo produtivo, que também acelerou o consumo e a própria 

sociedade. Afinal, será que haveria revolução industrial sem uma mudança no 

comportamento de consumo? O ciclo vicioso que essa relação produziu, àquela época, já 

apresentava consequências socioeconômicas.  

Mesmo no início da Revolução, os trabalhadores já se organizaram em grupos, 

por vezes, em atos brandos, como o cartismo, em outros momentos, em levantes mais 

radicais, como do ludismo, dos chamados “quebradores de máquinas”. Esses movimentos 

trabalhistas se opunham às injustas condições de trabalho e às invenções tecnológicas, 

que visavam aumentar a produção para atender à demanda (CAVALCANTE; DA 

SILVA, 2011). 

Nesse contexto, Joseph Alois Schumpeter inscreve o termo inovação. Em 1911, 

com a publicação do livro “Teoria do Desenvolvimento Econômico” – TDE, Schumpeter 

utilizava o termo para referir-se ao surgimento de algo novo, que alguém desenvolve e ao 

qual os outros posteriormente se agarram. Schumpeter está, desse modo, relacionando o 

termo inovação ao processo produtivo dessa sociedade industrial. Assim, esclarece:  

 

Em indústrias nas quais ainda há concorrência e grande número de 

pessoas independentes, vemos antes de tudo o aparecimento singular de 

uma inovação — em grande parte dos casos em firmas criadas ad hoc 

— e depois vemos como as firmas existentes a agarram com rapidez e 

perfeição variáveis, primeiro algumas firmas depois muitas outras 

(SCHUMPETER, [1911]/1982, p. 215). 

 

Nesse sentido, o autor refere-se a um contexto de grande concorrência, ao 

comparar as distinções entre os sistemas econômicos estáticos e aqueles em 

desenvolvimento. Para Schumpeter (1911), inovação está associada a mudanças, 

provocando rupturas com sistemas fixos. A “[...] análise ‘estática’ não é apenas incapaz 

de predizer as consequências das mudanças descontínuas na maneira tradicional de fazer 

as coisas” (SCHUMPETER, 1911, p. 73). 

O autor estipula que inovações no sistema industrial devem ser estimuladas, logo 

“[...] é o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os consumidores são 

educados por ele” (SCHUMPETER, 1911, p. 76). Por esse aspecto, percebe-se que a 

inovação não nasce de uma demanda espontânea, mas seria fabricada e estimulada.  
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Em Schumpeter (1911), a qualidade de uma inovação estava intimamente 

relacionada à sua lucratividade. Para o autor, a inovação é bem-sucedida quando provê 

lucro empresarial. Salienta-se, assim, a necessidade de empenho de força inicial para 

alavancar a nova proposta. Uma vez estabelecida, a inovação entra num continuum de 

sucesso econômico.  

O fluxo gerado pela inovação garantiria que qualquer um que se opusesse a ela 

enfrentaria grandes desafios, o que indica a necessidade de orientação do indivíduo diante 

de uma inovação. Em sua visão, as pessoas tendem a seguir o que indica o fluxo 

tradicional, mas a inovação o contraria. 

 

Enquanto nos canais habituais é suficiente a própria aptidão e 

experiência do indivíduo normal, quando se defronta com inovações, 

precisa de orientação. Enquanto ele nada a favor da corrente no fluxo 

circular que lhe é familiar, se quiser mudar o seu canal, ele nada contra 

a corrente. O que anteriormente era um auxílio, torna-se um obstáculo 

(SCHUMPETER, 1911, p. 87). 

 

Para o autor, o pensamento tende a regressar repetidamente à sua trilha habitual, 

mesmo que essa trilha tenha se tornado obsoleta, mesmo que a inovação diante de si não 

lhe traga grandes dificuldades em particular. O economista acredita que é próprio do 

indivíduo buscar caminhos que lhe são familiares, em vez de um novo. “Em questões 

econômicas, essa resistência se manifesta antes de tudo nos grupos ameaçados pela 

inovação, depois na dificuldade para encontrar a cooperação necessária” 

(SCHUMPETER, 1911, p. 87).  

Para Schumpeter (1911, p. 98), “[...] na teoria do fluxo circular, devemos tomar 

uma atitude diferente quando analisamos a mudança”. A concepção de inovação é, 

portanto, relacionada ao modo como mudanças são engendradas e desenvolvidas em 

determinados contextos sociais. É fundamental destacar que, para o próprio autor, 

inovação não implica aceitação homogênea, na proporção em que afeta diferentemente 

os grupos sociais. Ela pode ser aceita por uns e negada por outros, caso ameace a 

estabilidade da organização social.  

Na visão do economista, as propostas inovadoras encontram desafios para se 

estabelecer inicialmente, mas, em seguida, elas próprias se tornam o fluxo do 

desenvolvimento financeiro. Por ameaçar alguns grupos, elas enfrentam certo grau de 

resistência. Inovar é “[...] produzir outras coisas, ou as mesmas coisas com método 
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diferente, significa combinar diferentemente esses materiais e forças” (SCHUMPETER, 

1911, p. 98). 

Autores neoschumpeterianos trataram de atualizar sua teoria, acrescentando novas 

terminologias ao fenômeno da inovação, notadamente “[...] as noções de paradigma, de 

regime tecnológico e de trajetória da tecnologia, a maior ou menor radicalidade da 

inovação e a noção de sistema nacional de inovação” (NICOLAU; PARANHOS, 2006, 

p. 23).  

A literatura neoschumpeteriana entende que a inovação pode ser feita de duas 

formas: radical e disruptiva ou incremental e sustentadora. Pela forma incremental, são 

geradas melhorias contínuas, em geral modestas, mas que dão sustentação às diversas 

fases do ciclo de vida de uma inovação. Por outro lado, a forma disruptiva provoca 

mudanças radicais, de ruptura com os paradigmas vigentes (FREEMAN; SOETE, 2008; 

CHRISTENSEN, 1997; CÂNDIDO, 2011; AUDY, 2017). 

Esses autores esclarecem que uma inovação sustentadora não demanda grandes 

riscos, no entanto, seus resultados são apenas incrementais. Já uma inovação radical 

assume maiores riscos, mas abre a possibilidade de obtenção de grandes resultados e 

muitas possibilidades de desenvolvimento. A Figura 2.1 mostra os tipos de inovação. 

 

Figura 2.1- Tipos de inovação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de Christensen (1997). 

 

Além disso, outros dois conceitos foram acrescentados (Figura 2.2): 1) inovação 

aberta, visto que grande parte das ações estratégicas a serem incorporadas pelas empresas 

advém de lugares fora dos limites organizacionais; 2) inovação fechada, que ocorre 

quando todas as fases da inovação podem ser realizadas internamente por uma 
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organização -  nesse caso tem-se o controle total de todas as etapas da inovação (SILVA; 

DACORSO, 2013, p. 262) 

 

Figura 2.2- Inovação fechada e aberta 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tanto na obra original, quanto nas suas interpretações, inovação é o elemento 

fundamental para o desenvolvimento econômico pautado no capitalismo. Nicolau e 

Paranhos (2006, p. 35) trazem dois aspectos relevantes sobre o termo, na literatura atual: 

 

[...] o primeiro aspecto é que a inovação é abrangente, abarcando as 

atividades de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico, 

bem como nas atividades de produção e comercialização; o segundo 

aspecto é que a inovação ocorre dentro de um contexto tecnológico 

específico - definido pelos conceitos de paradigma, trajetória, regime 

tecnológico e sistema nacional de inovação. 

 

Um trecho do Manual de Oslo, da Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento – OCDE, exemplifica como os conceitos iniciais da inovação foram 

agregando novas terminologias e vertentes de forma a se manterem perfeitamente 

aplicáveis. No Manual de Oslo,  

 
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método 

de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas 

(OCDE, 1997, p. 55). 

 

O conceito de inovação no Manual está associado: 1) à incerteza quanto aos 

resultados da atividade inovadora; 2) aos investimentos com possibilidade de retorno no 

futuro; 3) aos transbordamentos de conhecimentos; 4) a um saber novo, um novo uso, ou 
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uma combinação para o saber existente; e, 5) ao desempenho em competitividade de uma 

organização (OCDE, 1997).  

Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 35) declaram que “[...] a inovação é uma questão 

de conhecimento – criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes 

conjuntos de conhecimentos”. É possível entender, assim, que a inovação não elimina os 

processos anteriores. Ao contrário, ela os revisita, mistura conceitos, de forma a lhes dar 

uma nova roupagem e apresentá-los reciclados, sob o conceito de inovadores. 

Esse aspecto é fundamental para diferenciar o conceito de inovação do conceito 

de invenção. Inventar é, segundo os neoschumpeterianos, apenas uma parte componente 

do ciclo de inovação. Fleury (2001) explica que esse ciclo envolve três estágios da 

mudança: a invenção, a inovação e a difusão. Inovar deve ser sempre entendido como um 

empenho contextualizado, pois a invenção parte de uma demanda situada. 

Inovar não significa, necessariamente, criar um método ou uma fórmula 

completamente nova, como muitos pressupõem. Formatos antigos podem ser entendidos 

como inovadores por aqueles que não os conheçam ou que estejam entrando em contato 

com eles agora. Portanto, “[...] cada um de nós percebe inovação naquilo que não está no 

seu cotidiano, naquilo que é diferente, aquilo que nunca viu ou ouviu falar” (GRAVATÁ 

et al., 2013, p. 264).  

Para além da perspectiva exclusivamente econômica, a inovação é fundamental 

para o desenvolvimento social, à medida que incorpora memória histórica e cultural de 

seu contexto, permitindo acréscimos de melhorias às condições dos sistemas sociais. Em 

outras palavras, as práticas inovadoras possibilitam a mudança social. Farfus e Rocha 

(2007, p. 31) explicam que “[...] a inovação deve conter algum grau de novidade para a 

empresa, para o mercado e para o mundo”. Sobre sua relevância para as sociedades, 

Farfus e Rocha indicam que, 

 

Quando se trata de inovação social, além do grau de novidade e da 

contribuição para construção do conhecimento e disseminação voltados 

para o mercado, com base na aprendizagem organizacional, deve-se 

incluir, ao lado desses ingredientes, o compromisso solidário com a 

transformação, o reconhecer e o valorizar do conhecimento do outro, o 

princípio da sustentabilidade do desenvolvimento, a busca da 

multiculturalidade no processo e as metodologias para emancipação de 

todos os indivíduos (FARFUS; ROCHA, 2007, p. 32). 

 

Assume-se, assim, a responsabilidade pelos impactos da inovação. Faz-se 

necessário reconhecer a pluralidade, não apenas daqueles que geram ou desenvolvem a 
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inovação, mas também de toda uma gama de seres vivos que serão impactados por ela. 

Conforme os autores,  

 

Toda a inovação social é um processo constituído de múltiplos agentes 

que interagem solidariamente para a recriação contínua da sociedade e 

precisa ter respeito à unidade da natureza humana porque todos são 

iguais por participarem da mesma espécie, com corpo, mente e espírito, 

e à diversidade por meio da qual todos os sujeitos – agentes do processo 

– aprendem e se expressam diferentemente, recriando contínua e 

contemporaneamente a cultura na sociedade pós-moderna (FARFUS; 

ROCHA, 2007, p. 32). 

 

Por outro lado, em uma acepção mais voltada ao mundo corporativo, a OCDE 

explica que tem grande interesse na “[...] qualidade do sistema educacional e como ele 

integra as necessidades das empresas inovadoras e de outras organizações” (OCDE, 1997, 

p. 53). Do ponto de vista da Organização, fica claro que a Educação deve fornecer mão 

de obra qualificada para as empresas.  

Ainda conforme a Organização, um grande problema quanto ao capital humano1 

na implementação de inovações ocorre em relação à dificuldade de mensuração do papel 

do capital humano e à pouca informação sobre esse fator nos estudos sobre inovação 

(OCDE, 1997). Parece, portanto, que a Organização desconsidera que a própria inovação 

é fruto do capital humano, sendo este relegado apenas à implementação acrítica da 

inovação.   

Pelo perfil dessa organização é compreensível seu entendimento sobre o papel da 

Educação. Afinal, principalmente num regime capitalista, a escola é tida como celeiro 

preparador da mão de obra para o mundo empresarial. 

No caso brasileiro, isso ficou nítido nos Governos Vargas e ganhou ainda mais 

saliência na gestão de Juscelino Kubitschek. Este último, para sustentar o slogan “50 anos 

em 5”, utilizou a Educação como esteio. O que a recente história da Educação brasileira 

mostra é que a inovação educativa é, muitas vezes, fruto de uma série de intervenções 

externas na escola, que nem sempre foram benéficas a ela.   

Segundo Cunha (2016), essas interferências expõem a “débil autonomia” do setor, 

que sofre pressões mercadológicas, políticas e religiosas. O autor analisa a implantação 

do “Escola sem Partido”, a inclusão do Ensino Religioso como obrigatório na fase 

 
1 No Manual, capital humano está relacionado a recursos humanos. 
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fundamental, a supressão das questões de gêneros nos planos de Educação, entre outras 

imposições travestidas de inovações educacionais (CUNHA, 2016).  

Entende-se que o ambiente educacional é muito suscetível e frágil diante das 

intromissões externas, que influenciam diretamente em propostas e programas tidos como 

inovadores. Essas interferências e pressões permearam historicamente todas as reformas 

e alterações no processo educacional brasileiro, da Educação Básica à Superior.  

Salta aos olhos que, desde a implantação do ensino jesuíta, a tríade religião, 

política e economia influenciou as mudanças, ou a falta delas, na Educação brasileira. 

Nesse sentido, há que se concordar com Cunha (2016, p. 2), que classifica que o modelo 

atual é permissivo a essas forças: “Tais interferências dificultam a autonomia do campo 

educacional, o que, por sua vez, facilita as interferências externas, num processo de ação 

recíproca viciosa”.  

Desse modo, ao pensar sobre este objeto de estudo, é preciso considerar que ele 

está imbricado em um campo que sofre influências exógenas ao espaço educacional. No 

caso específico da inovação pedagógica, a origem do termo inovação parece trazer para 

o campo educacional uma perspectiva industrial da educação, vinculada à proposição 

schumpeteriana. Contudo, a área educacional, mesmo antes do século XX, já era alvo de 

propostas que buscavam promover inovações, como se discute adiante.  

 

2.2 O desenvolvimento histórico de inovação pedagógica: mudança ou reforma 

educacional?  

 

Nesta parte da dissertação, ainda que brevemente, são apresentados alguns 

exemplos de implementação de mudanças educacionais no país. Para isso, inicialmente 

são resgatadas passagens que desvelam o espírito desenvolvimentista que dominou parte 

do mundo ocidental, em meados do século XIX, fruto da revolução industrial. Em 

seguida, tenta-se apresentar algumas implicações dessas transformações na Educação do 

Brasil, traçando sucintamente seu percurso histórico, que culminou no discurso 

educacional “inovador” do século XXI.  

O objetivo aqui é demonstrar como o processo histórico aproximou a noção de 

reforma educativa de inovação pedagógica. Além disso, busca-se explicar como a 

inovação pedagógica surge no contexto histórico da Educação brasileira para responder à 

demanda por mudanças. Existem indícios históricos que tornam possível compreender 
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como o conceito de “inovação”, apresentado anteriormente, se transforma no fenômeno 

social “inovação pedagógica”? 

 

2.2.1 Tópicos no século XIX  

2.2.1.1 Causos no Brasil Império  

 

Não obstante seu caráter complexo e multifacetado, o campo de estudo 

da memória social parece ter recebido dos seus pioneiros – M. 

Halbwachs e F. C. Bartlett – uma influência unificadora básica, que 

guarda até hoje. Trata-se da proposição comum de que a memória 

humana não é uma reprodução das experiências passadas, e sim uma 

construção, que se faz a partir daquelas, por certo, mas em função da 

realidade presente e com o apoio de recursos proporcionados pela 

sociedade e pela cultura (SÁ, 2007, p. 291). 

 

A Exposição Internacional de Londres de 1862 foi um grande evento, com duração 

de seis meses e com mais de seis milhões de participantes, pessoas do mundo todo, 

interessadas em conhecer as inovações científicas voltadas para a modernização 

industrial. Com esse intuito, o Imperador do Brasil enviou o Conselheiro Carvalho 

Moreira para representar o país e informar ao império as novidades (MOREIRA, 1863).  

Em seu relato, o Conselheiro mostrou-se muito favorável ao que viu, descrevendo 

isso como “Os tres brilhantes triunphos do pensamento sobre a materia” (MOREIRA. 

1863, p. 41), referindo-se a invenções, produtos industriais gerados pela ciência, e à arte 

produzida por meios industriais. Ressaltava, ainda, a presença maciça de profissionais de 

“todas as partes do globo”, de variados setores sociais, pois, segundo ele, o valor da 

entrada era reduzido. 

Moreira (1863) destaca o papel didático da exposição, que se propunha à 

especialização da mão de obra daqueles que por ali passavam e estavam interessados nas 

inovações inerentes às suas respectivas áreas profissionais. Segundo Moreira (1863, p. 

42), os governos concordaram em adequar os preços das entradas aos trabalhadores, como 

meio de acesso, pois a “[...] educação profissional, foi na maior escala realizado na 

Inglaterra, em beneficio d'essas mesmas classes, e em geral ela parte menos favorecida 

ela sociedade, mediante o systema adoptado de preços differenciaes de entrada”.  

O tema Educação foi mencionado em várias partes do documento, no qual o 

Conselheiro do Imperador explica que há muito o que se mudar na Educação do Brasil. 

Reconhece o esforço dos professores brasileiros, mas indica que isso não seria suficiente, 

em face das inovações científicas que viu na Exposição.  
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Assim, o relatório de Moreira, diante das inovações vistas na Europa, discorria 

sobre uma Educação que precisava acompanhar o desenvolvimento industrial, que 

necessitava estar pari passu com as demandas formativas para essa nova sociedade 

industrializada. Kuhlmann Jr. (2001) é categórico em afirmar que, desde esse evento, o 

Brasil busca acompanhar o suposto estágio tecnológico e científico das nações tidas como 

mais desenvolvidas. 

Das Grandes Exposições de Londres, de 1851 e 1862, à Exposição do Rio de 

Janeiro, de 1922, que durou um ano, divulgava-se o ideal de uma civilização progressista 

e industrializada. Segundo Kuhlmann Jr. (2001), o discurso reforçava a superioridade dos 

países do Hemisfério Norte sobre os do Sul, pautado na crença de um progresso oriundo 

da ciência. A escola seria, então, uma forma de se chegar a esse suposto estágio de 

desenvolvimento.  

Conforme Kuhlmann Jr. (2001, p. 175), “O encontro, de fato, revelou uma quase 

unanimidade em torno daquilo que se apregoava ser uma atitude científica e moderna com 

relação às propostas institucionais para as crianças das classes populares”. Contrário às 

possíveis aspirações do evento, o autor defende que a Exposição visava ao controle 

daqueles que representavam uma ameaça.  

No contexto de efervescência desenvolvimentista de meados do século XIX e 

buscando o progresso brasileiro, em 1879 a Reforma Leôncio de Carvalho propôs 

modificações em todos os níveis da instrução pública, incluindo inovações na formação 

da Escola Normal (MELO; MACHADO, 2009). Azevedo (1963, p. 607) assinala que, 

nesse período, o país vivenciou uma fase de transformações políticas, sociais e 

econômicas, e indica que no período houve um grande “surto industrial” no país.  

Essa não foi a única proposta de reforma para a Educação brasileira do período, 

pois diversos outros autores criaram projetos com esse intuito. Rui Barbosa, por exemplo, 

foi uma das primeiras vozes brasileiras a soprar os ideais de inovações pedagógicas na 

Educação. Penteado (1984 p. 17) retoma um trecho de Rui Barbosa que parece sintetizar 

a posição desse autor: “O ensino pelo aspecto, pela realidade, pela intuição, pelo exercício 

reflexivo dos sentidos, pelo cultivo complexo das faculdades de observação, destinado a 

suceder triunfantemente aos processos verbalistas, ao absurdo formalismo da escola 

antiga”.  

O fragmento em questão retoma um preâmbulo escrito por Rui Barbosa, em uma 

tradução que fez do livro de Norman Calkins, “Lições de Coisas”. A esse respeito, José 
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Veríssimo, na obra “A Educação Brasileira”, que foi publicada inicialmente em 1890, 

rebate:  

 

[...] se ele nos der lições de coisas, não nos venha ensinar indústrias [...] 

postergando as manifestações, embora humildes por ora, da nossa 

atividade industrial. [...] processos inteiramente europeus; como 

devemos aquecer, nós que não temos disso necessidade, [...] nos 

mostrem o que é, onde e como se cultiva a borracha, quais os seus 

empregos e qual a higiene profissional do seringueiro (VERÍSSIMO, 

1985, p. 55). 

 

Por outro lado, Rui Barbosa buscou dissociar as noções de uma escola tradicional, 

portanto desatualizada, e de outra, nova, inovadora, conforme o que havia de mais 

moderno e útil à formação da sociedade. Barbosa ([1883]/1947, p. 61) argumentava que: 

“Cumpre renovar o método, orgânica, substancial, absolutamente, nas nossas escolas”. 

Nesse sentido, toda a sorte de eventos e materiais de divulgação científica foram 

implementados na tentativa de se estabelecer um novo ensino. Para o autor, o que 

 

[...] cumpre é repudiar absolutamente o que existe, e reorganizar 

inteiramente de novo o programa escolar, tendo por norma esta lei 

suprema: conformá-lo com as exigências da evolução, observar a ordem 

natural, que os atuais programas invertem (Barbosa, 1883, p. 58). 

 

Essa amostra do debate da época serve para ilustrar que as propostas inovadoras, 

na cultura brasileira, engendram controvérsias históricas. Trata-se de um campo de 

tensões demarcado por disputas ideológicas. Ele nasce em um Brasil dividido entre uma 

cultura essencialmente católica, agrária e escravista, e as promessas de desenvolvimento 

calcadas em culturas estrangeiras. Tal retrato desvela os alicerces culturais de um tema 

que há muito tempo vem atravessando a Economia, a Educação, a Arte, a Política e outras 

áreas da cultura brasileira. 

No entender de Kulesza (2002, p. 86), houve um “[...] vasto movimento de 

modernização da sociedade brasileira deslanchado por volta de 1870”, pautado na 

ideologia liberal. A autora é enfática ao indicar a relação desse movimento às exposições, 

em que eram “[...] veiculadas diferentes maneiras de produzir, de comandar as 

instituições, de conceber enfim o futuro da organização social, abrangendo todas as 

esferas da atividade humana” (KULESZA, 2002, p. 87). 

De fato, desde meados do século XIX existe no ocidente a preocupação com a 

educação da classe popular, pondo em enfoque a organização do ensino primário. Um 
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novo homem precisaria ser educado conforme uma nova escola, uma educação articulada 

com os ideais de industrialização dos países “civilizados”. Desse modo, diversos temas 

inerentes à escola, como a formação docente, o uso do tempo e a arquitetura escolar 

passaram a ser tematizados nas mídias da época, notadamente nas Exposições Universais, 

nos livros e nas revistas educacionais (SOUZA, 2000). 

Diversos autores subsidiam a hipótese de que a reforma educacional empreendida 

em massa nessa época se comprometia com a formação das classes trabalhadoras, em 

consonância com a edificação de Estados-nação. Destaca-se certo grau de coesão entre as 

propostas educacionais comuns aos diversos países que implantaram programas 

educacionais: uma formação laica e direcionada à preparação da mão de obra industrial, 

voltada à realidade nacional (SOUZA, 2000; PETITAT, 1994; CHA; KAMES, 1999). 

Com efeito, esse fluxo inovador educacional do período estava alicerçado nos 

ideais civilizatórios de uma nova sociedade. Assim sendo, aos moldes do que ocorria nos 

países europeus, no Brasil, “No final do século XIX, a escola popular foi elevada à 

condição de redentora da nação e de instrumento de modernização por excelência” 

(SOUZA, 2000, p. 12). A autora explica que 

 

As transformações no ensino primário implicaram uma nova maneira 

de conceber e praticar o ensino. A adoção da pedagogia moderna 

redundou na exigência de um novo modelo de professor e trabalho 

docente, em uma nova organização da escola primária e no uso 

ampliado de materiais didáticos (SOUZA, 2000, p. 17). 

 

A escola do povo seria, assim, uma indústria de fabricar os novos cidadãos para 

abastecer a demanda da sociedade industrial, por mão de obra útil ao progresso 

civilizatório. Isso, supostamente, colocaria o Brasil como um Estado-nação, entre as 

nações desenvolvidas.  

As propostas inovadoras veiculadas no parecer de Rui Barbosa, escrito em 1883, 

despertaram o apoio, mas também o desprezo, em diferentes atores sociais, contrapondo-

se, por exemplo, ao posicionamento dos industriais e da Igreja Católica. Enquanto para 

uns, essas mudanças educacionais representariam o único caminho para modernizar o 

Brasil, para outros significava uma estrada rumo à decadência moral e biológica do 

homem. O autor faleceu em 1923 e não chegou a ver como suas ideias seriam as centelhas 

que inflamariam o discurso político e intelectual do Brasil nas próximas décadas. 
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2.2.1.2 A 1ª República: renovar a formação docente 

 

No período da primeira república, a Reforma Caetano de Campos, de 1890, em 

São Paulo, consolidou uma nova proposta pedagógica. Ela inseriu a Prática de Ensino na 

Escola Modelo, que era vinculada à Escola Normal. A inovação configurava-se como uma 

nova forma de ensinar a profissão docente. O aprendiz de docência deixava de aprender 

apenas o que deveria ensinar para seus futuros alunos; aprendia também a teoria 

pedagógica. Portanto, desloca-se, inicialmente, o ensino dos conteúdos que seriam 

repassados para os processos e práticas de ensino. Em paralelo, observavam professores 

em aula, para compreensão das teorias estudadas. O próprio espaço onde essas aulas eram 

realizadas também era diferenciado, eram laboratórios, onde as crianças faziam 

experimentos diversos, praticando os conhecimentos (GUEDES, 2012). Tal proposta 

estava alinhada com proposições do Movimento Escola Nova, que despontava na Europa.  

A Prática de Ensino propunha o “aprender fazendo”. Inicialmente, a proposta 

buscou a formação prática do professor primário, mas em longo prazo mostrou-se 

problemática, na medida em que, mecanicamente, fortalecia o controle e a previsibilidade 

(RAUBER, 1999). Entretanto, segundo Guedes (2012) e Kulesza (2002), essa proposta 

consolidou um novo modelo pedagógico, culminando na organização do ensino primário 

em grupos escolares.  

Outra proposta inovadora foi a criação do Pedagogium, por Benjamin Constant, 

Ministro e Secretário responsável pela Educação no Brasil. Em decreto publicado em 

1890, cria-se um “centro impulsor das reformas e melhoramentos de que carece a 

instrucção nacional”, para a instrução a respeito de novos métodos, teorias e práticas de 

ensino, sendo assim, direcionada aos professores (BRASIL, 1890).  

O Pedagogium era um centro de referência educacional no país, um museu 

pedagógico, que ao mesmo tempo seria um centro de ensino, um arquivo e uma biblioteca 

circulante. Além disso, o estabelecimento era responsável pela publicação da Revista 

Pedagógica, um periódico cuja assinatura era obrigatória aos professores. Nela eram 

divulgados, além das informações oficiais a respeito da Educação,  

 

[...] as conferencias e lições do curso do Pedagogium, memorias de 

pedagogia (especialmente pratica) de autores nacionaes e estrangeiros, 

juizos criticos sobre os methodos e processos de ensino, todas as 

informações de reconhecida utilidade para o progresso do professorado 

nacional (BRASIL, 1890). 
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Os republicanos partiram de exemplos de experiências europeias para criar o 

estabelecimento. Segundo Guedes (2012), acreditando que o desenvolvimento 

educacional nos países da Europa estava condicionado à presença desses espaços, 

implantaram-no aqui. Desse modo, a proposta visava desenvolver a Educação do país, a 

partir de mudanças na formação docente.  

Por fim, vale salientar que, conforme Cartolano (2000), essa proposta atendeu aos 

alunos das camadas médias da população. A autora explica que tal empreendimento 

beneficiou aqueles que buscavam estar qualificados, por meio de formação, para os 

cargos públicos administrativos no Estado. Assim, não representou uma mudança 

significativa para a instrução de todos os brasileiros.  

Nas últimas décadas do século XIX, os ideais positivistas e liberais atravessavam 

as diversas esferas da vida social (MELO; MACHADO, 2009), e o Movimento da Nova 

Escola impactava a literatura pedagógica brasileira. Ele exerceu grande influência no 

pensamento educacional do país nas primeiras décadas do século XX. Exemplos disso 

são as reformas educacionais na década de 1920. A formação de professores chega “[...] 

ao final da Primeira República com um curso híbrido, que oferecia, ao lado de um exíguo 

currículo profissional, um ensino de humanidades e ciências quantitativamente mais 

significativo” (TANURI, 2000, p. 72). 

 

2.2.2 Tópicos no século XX  

 

 Em decorrência do processo de industrialização e do crescimento populacional 

desordenado nas cidades industrializadas europeias, instaurava-se a necessidade de um 

ensino que também considerasse as questões de higiene. Tal propósito refletia-se na 

arquitetura, no currículo e nas práticas pedagógicas em instituições europeias, conforme 

os preceitos do Movimento Escola Nova. Inspirados em tais proposições, a Liga de 

Ensino do Rio Grande do Norte, em 1914, fundou a Escola Doméstica de Natal.  

Para Rodrigues (2006), essa foi uma inovação educacional para aquela época, não 

apenas pela arquitetura e currículo, mas também pelas práticas que propunham uma 

articulação entre teoria e vida social, por meio de atividades que uniam teoria e prática. 

Isso era possibilitado pelo espaço físico da escola, pensado para tal função. Além disso, 

a instituição foi a primeira a implantar o ensino de basquetebol no Estado.  

Assim, Araújo (1997) reconhece que a escola norte-rio-grandense já se 

referenciava pelas Escolas Novas suíças, indicando que foi a partir dessa experiência que 
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o então deputado José Augusto levou à Câmara Federal uma contraproposta para a 

Reforma Carlos Maximiliano, no ano de 1915. Segundo a autora, José Augusto advogava 

por uma educação primária de caráter integral. 

A exemplo do Rio Grande do Norte, outras reformas ocorreram em outros estados 

brasileiros nas duas primeiras décadas do século XX, como a reforma no Ceará, em 1922. 

De fato, essas primeiras décadas foram permeadas por uma efervescência científica que 

impactou, não apenas a indústria, mas também a Educação, as Artes e a vida social.   

Ao final da primeira república, muitas mudanças educacionais haviam sido 

implementadas no Brasil. Ainda que de forma incipiente, o ensino na escola normal já 

esboçava um pensar sobre a docência a partir de teorias científicas mais atualizadas. 

Nesse período, muitas mudanças foram realizadas, não apenas na Educação Básica, mas 

também na formação docente. A Psicologia, a Antropologia, a Sociologias e a Medicina 

desembarcaram na construção de uma ciência para a formação de professores.  

Por fim, era importante aprender, não apenas o que seria ensinado para as crianças, 

mas, principalmente, deveria ser aprendida pelo futuro professor a teoria sobre o modo 

como se ensina, o que significou uma transformação na formação de professores: uma 

revisão teórico-metodológica sobre a formação e a prática docente.  

 

2.2.2.1 A escola inovadora na consolidação de um estado capitalista na Era Vargas  

 

A Revolução de 1930 teve, como parte de sua motivação, a insatisfação com o 

arcaico Brasil agrário impactado pelos efeitos das Crises do Café na Bolsa de Nova 

Iorque, em 1929. Passou-se do modelo agroexportador para tentar ingressar no industrial, 

ou seja, já não havia mais espaço para a mão de obra desqualificada herdeira do recém 

recém-encerrado modelo escravagista. 

Os propósitos da Revolução de 1930 permearam ações do Governo Getúlio 

Vargas, resultando em um deslocamento do eixo-econômico e demográfico que impactou 

a Educação. As ações “modernizantes” enfraqueceram o domínio oligárquico cafeeiro, o 

que intensificou outras matrizes econômicas, motivando a industrialização do “atrasado” 

Brasil agrícola e o êxodo rural, num processo de urbanização. 

Para modernizar seria preciso retirar o país do analfabetismo, além de formar a 

mão de obra para esse novo modelo de Estado. Sendo assim, a educação escolar ascende 

como mola propulsora no processo para instrumentalizar a reconstrução nacional e a 
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inserção social dentro do pretendido novo modelo econômico. Assim, em 1930, Getúlio 

Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde Pública, assumido por Francisco Campos.  

A Reforma Francisco Campos buscou reestruturar o ensino secundário brasileiro. 

Algumas mudanças foram propostas, como a divisão em dois ciclos e a expansão em 

número de anos do secundário, a seriação curricular, a obrigatoriedade na frequência e a 

avaliação sistêmica discente, e a inspeção escolar pelo governo federal (DALLABRIDA, 

2009). As modificações de Francisco Campos instituíram o estatuto universitário, vigente 

até 1961. Em relação aos ensinos secundário e superior, mesmo com essa reforma eles 

continuariam, majoritariamente, sendo acessados pelos filhos da elite econômica do país.  

O período iniciado em 1937 demarcou a ditatura Vargas, um momento em que a 

repressão utilizava a educação e a comunicação social para divulgarem os ideais de uma 

cultura nacionalista e anticomunista. Fortificou-se, assim, os laços entre o Estado e a 

sociedade, e o poder se tornou mais centralizado, por Getúlio.  

A modernização de Getúlio expandiu o mercado de trabalho. A expansão das 

forças produtivas para a reconstrução nacional fez do trabalho comprometido com o 

progresso o mote para a promoção social. Nesse período, houve uma flexibilização da 

estrutura das camadas sociais, o que impactou o posicionamento dos indivíduos nessas 

camadas (ANDREOTTI, 2010). A educação inovadora deveria, assim, garantir o acesso 

ao mercado de trabalho e, consequentemente, a escola seria um instrumento para a 

ascensão social. 

 

Pode-se dizer, à guisa de síntese, que, ao deslocamento do eixo do 

processo produtivo do campo para a cidade, da agricultura para a 

indústria e ao deslocamento do eixo do processo cultural do saber 

espontâneo, assistemático para o saber metódico, sistemático, 

científico, correspondeu o deslocamento do eixo do processo educativo 

de formas difusas, identificadas com o próprio processo de produção da 

existência, para formas específicas e institucionalizadas, identificadas 

com a escola (SAVIANI, 2016, p. 61). 

 

2.2.2.2 O manifesto dos pioneiros da Escola Nova 

 

É enganoso, e até mesmo perigoso, fazer generalizações sobre a Educação 

brasileira. Nas décadas iniciais do século XX, “[...] o ensino primário (e também a 

formação de professores primários) estava a cargo dos diversos estados, a introdução de 

inovações educacionais esteve sempre sujeita às peculiaridades locais” (KULESZA, 

2002). 
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Entretanto, como já apontado neste texto, desde meados do século XIX o mundo 

ocidental vivia uma forte tendência desenvolvimentista, como consequência da 

Revolução Industrial. No Brasil, nas décadas de 1920 e 1930, respirava-se a modernidade. 

A inovação e experimentação permeavam as Artes, a Educação e as Ciências. A Escola 

Nova era uma realidade em vários países, e algumas propostas se mostravam muito 

eficientes. 

 

O movimento da Escola Nova continuava a centrar-se na revisão dos 

padrões tradicionais de ensino: não mais programas rígidos, mas 

flexíveis, adaptados ao desenvolvimento e à individualidade das 

crianças; inversão dos papéis do professor e do aluno, ou seja, educação 

como resultado das experiências e atividades deste, sob o 

acompanhamento do professor; ensino ativo em oposição a um 

verbalismo tradicional (TANUTI, 2000, p. 72)  

 

Inspirados pelas proposições da Escola Nova, um grupo de intelectuais de 

diferentes posições ideológicas aliançou-se em favor da modernização educacional no 

Brasil. Em 1932, essa aliança foi estabelecida pela assinatura e publicação de um 

documento denominado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (XAVIER, 2004). 

 

2.2.2.2.1 O personagem coletivo 

 

O impacto do Manifesto na sociedade brasileira foi tamanho que gerou o que 

Xavier (2004) chamou de “personagem coletivo”, apesar de não configurar um grupo 

homogêneo, devido às suas distintas posições ideológicas. Para a autora, a proposta dos 

Pioneiros da Educação Nova contribuiu para a modernização da sociedade brasileira.  

 

Mas, talvez, o aspecto mais importante a destacar seja o fato do 

Manifesto ter sido criado para se erigir em monumento de nossa 

memória educacional, e como tal parece ter sido aceito. Funcionando 

como estratégia de legitimação do grupo de educadores mais afeitos ao 

projeto de modernização da sociedade brasileira, o Manifesto surge 

carregado de um verdadeiro arsenal simbólico que atua no imaginário 

social, construindo uma memória educacional que tem no próprio 

Manifesto o marco da renovação educacional no Brasil (XAVIER, 

2004, p. 5). 

 

Desse modo, impregnou-se no senso comum a noção da relação “escola 

tradicional” versus “escola nova” (SAVIANI, 1982; LIBÂNEO, 1983). O manifesto dos 

pioneiros produziu, naqueles que ocuparam diferentes posições sociais, variados sentidos, 
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tanto para canonizá-los, quanto para criticá-los. Isso acabou imprimindo diversos 

significados no imaginário social (XAVIER, 2004).  

Carvalho (1993) assegura que as ideologias pedagógicas modernas dos Pioneiros 

estão propagadas nos diversos livros que escreveram e organizaram. Essas ideias vêm 

circulando em relevante parcela da literatura educacional no Brasil. Somam-se a tais obras 

tantas outras, que as fizeram ecoar.   

Num contexto mais amplo, Gadotti (2006) defende que, apesar das propostas da 

“Escola Alegre” de Vitorino de Feltre, no século XV, e das orientações de Rousseau, no 

século XVII, é a Escola Nova que provoca consequências no universo subjetivo dos 

professores quanto à inovação pedagógica. Para o autor, isso se deu por ter sido um 

movimento amplo, tendo acontecido em vários países, provocando mudanças 

significativas nos sistemas escolares.  

O Movimento Escola Nova, por sua magnitude, e o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova foram tão significativos para a Educação no Brasil que impactaram 

psicossocialmente os professores brasileiros. Ainda hoje, produzem forte significado para 

esses profissionais (CARVALHO, 1993, SAVIANI, 1982; LIBÂNEO, 1983; XAVIER, 

2004; GADOTTI, 2006). Segundo Araújo (1997, p. 736): 

 

A importância da atuação desta geração de educadores e a geração 

identificada como precursora do movimento de renovação educacional 

justifica o interesse a uma revisão das representações que se 

sedimentaram na historiografia educacional brasileira sobre as suas 

práticas e, como tal, inscritas numa memória.  

 

Os escolanovistas buscavam, também, uma Educação igualitária, à qual todos 

teriam acesso, uma Educação que fosse emancipadora social. Nesse sentido, em 1934, 

Anísio Teixeira (2000, p. 113) disse: “A escola não pode ficar no seu estagnado destino 

de perpetuadora da vida social presente. Precisa transformar-se no instrumento 

consciente, inteligente do aperfeiçoamento social”. O autor propunha que a Educação não 

ficasse refém da manutenção da sociedade vigente, mas que promovesse sua 

transformação.  

O pensamento escolanovista impacta a pesquisa nacional sobre a formação e o 

trabalho docente. Na década de 1940, textos da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 

– RBEP, publicada pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP, já indicavam 

que a crise na Educação Básica decorria da formação dos professores (REVAH; 

TOLEDO, 2016). 
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Com efeito, a qualidade do ensino desenvolvido nas escolas brasileiras era 

questionada. O ensino diretivo e tradicional deveria ceder lugar a novas práticas 

educativas, mais dinâmicas, com vistas a novas propostas pedagógicas e metodologias 

educacionais ativas. Mudanças deveriam ocorrer na Escola Básica. Os docentes 

precisariam estar preparados para implementar essas inovações pedagógicas, deveriam 

ser formados para isso. Assim, os problemas na escola eram associados à formação dos 

professores (FONSECA, 2004).  

Desde aquele período, muitas investigações científicas visam responder à 

demanda pela mudança educacional, uma vez que as pedagogias ditas tradicionais se 

mostram insuficientes, tanto para o professor exercer seu trabalho na Educação Básica, 

quanto para sua formação, no ensino superior (CASTRO; MAIA; ALVES-MAZZOTTI, 

2013; CUNHA, 2008). Uma parcela considerável dessas pesquisas indica a inovação 

pedagógica como uma resposta a ser considerada (ARAÚJO; BELIAN, 2018; MORIN, 

2013; MASETTO, 2012; CUNHA, 2008; VEIGA, 2003; MESSINA, 2001). 

Além dessas pesquisas, diversas propostas políticas mostram a relevância de se 

promover inovações pedagógicas na Educação Básica, como o Prêmio Professores do 

Brasil (BRASIL, 2017), o Mapa da Inovação Pedagógica (BRASIL, 2016), o Plano 

Nacional da Educação – PNE (BRASIL, 2014), as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica – DCN (BRASIL, 2013), o Plano Decenal de Educação para Todos 

(BRASIL, 1993), entre outros. Entretanto, parece que essas propostas estão tentando 

resolver o problema a partir de sua consequência, e não de sua origem, conforme indica 

a literatura desde 1940 – na formação de professores. 

Entretanto, Barrera (2016) identifica, em sua tese, que há uma hegemonia 

educacional, mantendo as características invariantes da pedagogia tradicional, 

caracterizada por aspectos espaço-temporais, que fazem com que as salas de aula se 

pareçam com ambientes fabris e prisionais. Além disso, seus aspectos relacionais 

colocam o professor como o detentor do saber e o aluno como um sujeito passivo no 

processo ensino-aprendizagem. 

Para Messina (2001), como inovação não é sinônimo de novo, muitas vezes usam-

se como arcabouço propostas, práticas e políticas conservadoras elaboradas de forma 

vertical, ignorando as diversidades individuais, sociais e culturais. A reforma educativa 

inviabilizaria a inovação pedagógica, porque desconsidera o universo subjetivo daqueles 

que estão envolvidos com ela, os atores responsáveis pela sua implementação no 
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cotidiano do espaço educativo. Veiga (2003) indica que as propostas políticas assumem 

um caráter reformista, sendo iniciativas regulatórias.  

Reformas são planejadas independentemente do espaço educativo, não 

consideram elementos culturais e psicossociológicos de professores, estudantes e de 

outros atores da comunidade educativa. As propostas reformistas têm caráter vertical: são 

geradas a partir de uma ideologia política e implementadas em larga escala, por meio de 

leis, são controladas por decretos, pelo estabelecimento de regras e regulamentos, e sua 

fiscalização ocorre por meio de testes e inspeções constantes.  

Gusso (1993) analisa as proposições de inovações em planos educacionais 

brasileiros e evidencia o caráter vertical de alguns deles. São gerados, primariamente, de 

modo "exógeno", sendo propostas centralizadoras. Entretanto, segundo Nóvoa (1988, p. 

8), “[...] a inovação não se decreta. A inovação não se impõe. A inovação não é um 

produto. É um processo. Uma atitude. É uma maneira de ser e de estar na educação”. 

Portanto, entende-se que inovação pedagógica está mais próxima de um processo de 

mudança educacional do que de reforma. Não obstante, é necessário considerar que, 

 

Antes de mais nada, inovação e mudança são conceitos que se inserem 

em diferentes campos do conhecimento. Enquanto a mudança foi a 

preocupação permanente da filosofia e depois das ciências sociais e 

naturais, a inovação se revitaliza neste século no campo da produção e 

da administração. Daí decorre que a inovação está mais propícia a ser 

assumida como técnica (MESSINA, 2001, p. 232). 

 

Entretanto, nesta tese, assume-se uma posição demarcada em reação a um tipo 

particular de inovação. Adiciona-se o adjetivo “pedagógico” flexionado no gênero 

feminino para qualificar a específica inovação, a qual é tomada como objeto de estudo: 

inovação pedagógica. No que diz respeito à relação entre este objeto e o debate acerca da 

reforma universitária, é possível assinalar, a princípio, que a inovação pedagógica é 

anterior às discussões sobre a tal reforma. Como se tem pontuado ao longo desta seção, 

as discussões a reformulação de práticas professorais ocorrem desde meados do século 

XIX.  

Finalmente, considera-se que a inovação é endógena ao espaço educativo; surge 

do desejo dos atores educacionais pela mudança de algo, na perspectiva da prática 

pedagógica. A reforma, ao contrário, é exógena, pois surge do desejo de quem está fora 

do espaço educativo, por exemplo, entes políticos, ou do setor privado.  
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Contudo, considera-se que ambos os conceitos se apoiam em uma mesma base. 

Assim, parte da literatura citada considera que a reforma universitária está vinculada à 

aceleração da produção intelectual e à busca pela ampliação quantitativa dos resultados 

dessa produção. Por outro lado, a inovação parte da teoria schumpeteriana, que compara 

sistemas produtivos a movimento de outros, estáticos. Parece plausível considerar uma 

possível relação entre os elementos que deram origem ao objeto desta pesquisa e à 

reforma universitária. Eles podem ter surgido como corolários do pensamento 

schumpeteriano, inseridos no espírito do tempo da Belle Époque, período histórico 

característico da sociedade industrial. Esse debate é aprofundado na próxima seção.  

 

2.3 A universidade no século XXI: um espaço para reformas, mudanças ou inovações 

pedagógicas?  

 

A universidade, de acordo com Santos e Almeida Filho (2008), surgiu na Europa 

do século XI, no contexto do feudalismo, provocando transformações no cenário 

educacional. Aos poucos, sua base escolástica torna-se uma opção à formação clerical 

dos monastérios. Paulatinamente, começa a ocupar o lugar na produção de conhecimento 

(SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008). Assim, desde o seu surgimento, passa por 

constantes transformações.  

Os principais críticos à mudança universitária reúnem-se em torno de uma 

abordagem principal: o ensino superior universitário como bem público no contexto do 

capitalismo (CHAUÍ, 2003; SANTOS, 1994; MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006). 

Abordam a crise do Estado de Bem-Estar Social, relacionando-a à crise universitária. O 

que criticam, então, não é a mudança em si, mas a motivação da mudança e o modo como 

isso é feito. Entendem que a mudança está associada à pressão para se adequarem ao 

desenvolvimento do capitalismo. 

Na perspectiva de Chauí (2003), no período que segue a Revolução Francesa, a 

universidade é entendida como uma instituição republicana, pública e laica. A autora 

acusa a reforma do Estado por definir a universidade como uma organização social, e não 

mais como uma instituição social. A diferença é que uma organização se define  

 

[...] por uma prática social determinada de acordo com sua 

instrumentalidade: está referida ao conjunto de meios (administrativos) 

particulares para obtenção de um objetivo particular. Não está referida 

a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, de 
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legitimidade interna e externa, mas a operações definidas como 

estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego 

de determinados meios para alcançar o objetivo particular que a define. 

Por ser uma administração, é regida pelas ideias de gestão, 

planejamento, previsão, controle e êxito (CHAUÍ, 2003, p. 24). 

 

Martins (2009) entende que a Reforma Universitária de 1968 produziu efeitos 

paradoxais na reformulação do ensino superior brasileiro. De um lado, em busca pela 

autonomia universitária, modernização das universidades, possibilitando a articulação 

entre ensino e pesquisa, principalmente por incremento de verbas. Por outro lado, a 

reforma também atendia àqueles que buscavam um ensino voltado ao mercado e à 

modernização, comprometido com o desenvolvimento do capitalismo internacional. 

Para Santos (1994), as transformações na universidade se devem a três fatores. 

Primeiro, as funções atribuídas à universidade ao longo do século XX contradizem a sua 

função tradicional (SANTOS,1994). Essa instituição que, conforme Santos e Almeida 

Filho (2008, p. 13), desde a Idade Média europeia é dedicada à formação das elites, 

produzindo “[...] alta cultura, pensamento crítico e conhecimentos exemplares, científicos 

e humanísticos”, passa a incorporar a “[...] a produção de padrões culturais médios e de 

conhecimentos instrumentais”, para formar mão de obra útil ao capitalismo.  

Em segundo lugar, os processos de democratização do acesso às universidades 

impõem-se, ante a necessidade de promoção de igualdade, àqueles historicamente 

distantes desses locais. Isso põe em crise a legitimidade da universidade, como aquela 

que, segundo Santos e Almeida Filho (2008, p. 13), hierarquiza os “[...] saberes 

especializados através das restrições do acesso e da credenciação das competências”. Em 

terceiro lugar, entram em contradição com a busca pela autonomia universitária, quanto 

aos valores e objetivos que os orientam e a necessidade que ela tem de responder às 

exigências de sua responsabilidade social ou eficácia empresarial (SANTOS; ALMEIDA 

FILHO, 2008; SANTOS, 1994).  

A análise de Santos (1994) abrange pincipalmente a universidade pública 

europeia, notadamente a portuguesa. Depois, Santos  e Almeida Filho (2008) pondera que 

o caso brasileiro se assemelha ao português. O autor ainda destaca o setor privado, dentro 

do qual aponta uma grande variedade de perfis de instituições, quanto ao tempo de 

existência, à finalidade institucional e à qualidade dos serviços prestados. Por outro lado, 

o próprio Boaventura de Souza Santos (1997, p. 78) indica que: 
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O projeto sócio-cultural da modernidade ... assenta em dois pilares 

fundamentais, o pilar da regulação e o pilar da emancipação. Pela sua 

complexidade interna, pela riqueza e diversidade das ideias novas que 

comporta e pela maneira como procura a articulação entre elas, o 

projeto da modernidade é um projeto ambicioso e revolucionário. As 

suas possibilidades são infinitas mas, por o serem, contemplam tanto o 

excesso de promessas como o déficit do seu cumprimento.  

 

Morgado (2009) enxerga no processo de globalização um elemento que torna mais 

complexas as transformações pelas quais essas instituições estão passando, aumentando 

o conjunto de variáveis que faz com que o cumprimento de seu propósito social fique 

mais difícil. No mesmo sentido, para Santos (1997, p. 187) a universidade está duas vezes 

“[...] desafiada, pela sociedade e pelo Estado, a universidade não parece preparada para 

defrontar os desafios, tanto mais que estes apontam para transformações profundas e não 

para simples reformas parcelares.” Seguindo a perspectiva, Morgado (2009, p 151) 

explica que existem quatro dimensões para as quais se encontram os maiores desafios: 

 

[...] (i) as profundas mudanças que as transformações políticas, 

científicas, econômicas e sociais imprimiram no paradigma 

civilizacional contemporâneo; (ii) as exigências decorrentes da 

emergência da sociedade da informação e do conhecimento; (iii) a 

preparação dos novos públicos escolares que passaram a frequentar as 

universidades; (iv) o reajustamento da oferta formativa, como meio de 

resposta a ambientes sociais cada vez mais complexos e em permanente 

reconfiguração. 

 

Em outro ângulo, Mancebo, Maués e Chaves (2006) denunciam que uma crise 

iniciada na década de 1970, no contexto do capitalismo e derivada do modelo fordista-

keynesiano, teria gerado grande deflação. Sua explosão propiciou certa maleabilidade no 

mundo do trabalho, oposto ao modelo fordista. Sua principal característica era um tipo de 

flexibilidade que atingia, não apenas o modo de produção, como também o próprio 

consumo dos bens e serviços. Esse novo modelo de acumulação Harvey (1994) 

denominou como “acumulação flexível”. A esse respeito, Chauí (2003) indica que o atual 

capitalismo é responsável por uma fragmentação da vida social e da produção. 

Esse novo paradigma teria provocado grandes mudanças no ensino superior. De 

acordo com Mancebo, Maués e Chaves (2006), essa crise causou diminuição dos 

investimentos do Estado na Educação. Diversos autores buscam demonstrar que, nesse 

momento, a Educação Superior como bem público, no quadro da acumulação flexível 
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(HARVEY, 1994), deixa de ser apenas consumida pelo setor privado, passando a ser por 

ele ofertada.  

Igualmente, no contexto do capitalismo, Ferreira (2009, p. 36) entende que, em 

diferentes partes do mundo, os governos “[...] buscam ampliar, por meio de 

competitividade, a revisão e implantação de planos de reestruturação dos seus sistemas 

de educação superior”. Isso vem transformando o panorama educacional. Ela aponta que, 

a partir da década de 1990, intensificaram-se reformas que mudaram a relação entre 

universidades, estado e sociedade.  

Ferreira (2009) descreve essa mudança como uma forma de adequar os países à 

nova ordem competitiva e globalizada. Independentemente da identidade da instituição 

superior, percebe-se que quase todos os países estão levando suas universidades a 

adotarem um modelo “anglo-saxão” (SGUISSARDI, 2005; MANCEBO, MAUÉS E 

CHAVES, 2006). Até a Constituição de 1988, a Educação Superior contava com forte 

presença do Estado na organização e na regulação. A partir de então, percebe-se uma 

presença mais forte da sociedade civil, conforme o modelo saxônico (SAVIANI, 2010). 

Martins (2009) explica que, até a Reforma Universitária de 1968, as instituições 

públicas e privadas ofertavam um ensino muito parecido. Depois dela, a instituições 

privadas passaram a adotar uma postura “empresarial”, orientando seu ensino às 

demandas do mercado e visando ao aumento de sua lucratividade econômica. O que o 

autor mais critica é a desarticulação entre ensino e pesquisa e a compreensão do aluno 

como consumidor. 

À medida que a universidade pública não alcançava as imposições da Reforma 

universitária, o setor privado ganhou espaço, e proliferaram as pequenas instituições 

isoladas. Logo nos primeiros anos após a Reforma, muitos cursos foram criados e houve 

significativo aumento do número de matrículas na rede privada (CACETE, 2014; 

MARTINS, 2009). Em relação às matrículas nas instituições privadas, Martins (2009) 

aponta que, em 1965, era de 142 mil, e que chegou a 885 mil, em 1980. Santos (2008) 

destaca que diversos países optaram por permitir e incentivar a ampliação do setor privado 

da Educação.  

Esse crescimento foi paralisado por uma crise no início da década de 1980. O setor 

privado voltou a crescer somente no final da década, período em que as instituições 

isoladas se tornaram universidades privadas, e seu número aumentou em mais de três 

vezes (MARTINS, 2009). Essas instituições obtiveram mais sucesso a partir da 
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promulgação da Constituição de 1988 e da LDB de 1996, com o aumento da autonomia 

universitária (SAMPAIO, 2000).  

Nos primeiros cinco anos da década de 1990, segundo Martins (2009) o setor 

privado detinha 62% das matrículas no ensino superior. Na segunda metade da década, 

durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ocorreram grandes 

mudanças no ensino superior. Por exemplo, o Conselho Nacional de Educação 

flexibilizou a autorização, o reconhecimento e o credenciamento de instituições 

particulares de Educação. O Estado minimizou a prestação desses serviços, passando a 

regulá-los (GONÇALVES, 2008). Para Santos (2008), nesse momento, o setor privado 

teve grande desenvolvimento no Brasil, ao intensificar o número de instituições privadas 

no país.  

Diversos autores concordam que havia a crença de que o próprio mercado iria 

regular desempenho institucional a partir do sistema de avaliação (MARTINS, 2009; 

VIEIRA; FARIAS, 2007; CAIXETA, 2002). Assim, os estudantes selecionariam as 

instituições com melhores resultados nos Exames Nacionais de Cursos. Além disso, 

seguindo recomendações de organismos internacionais, o Brasil retraiu os investimentos 

no ensino superior público, o que permitiu o aumento do setor privado. Martins (2009, p. 

25) explica que, do ano de 1995 até 2002, “[...]as matrículas saltaram de 1,7 milhões para 

3,5 milhões de estudantes, um crescimento da ordem de 209%”. As universidades 

particulares, “[...] passaram de 63 para 84 estabelecimentos”. 

Já no ano de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu uma nova 

reforma na Educação Superior, ampliando o acesso àqueles que dificilmente o 

conseguiriam pelas vias tradicionais. Assim, seu Programa Universidade para Todos – 

PROUNI permitiu que diversos estudantes de baixa renda ingressassem no ensino 

superior. Do mesmo modo que a reserva de cotas nas universidades federais, o PROUNI 

aumentou o acesso à universidade por negros e indígenas. Por fim, outra mudança 

importante foi a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- 

SINAES.  

A esse respeito, um problema apontado anteriormente (DOMINGOS, 2016) foi 

que o aumento do acesso ao ensino superior, por esses alunos, historicamente afastados 

dele, não garante o acesso ao conhecimento. Os próprios docentes universitários 

identificam que diversos fatores, como a necessidade de trabalhar concomitantemente 

com os estudos e a baixa qualidade da Educação Básica levam alunos com diversas 

dificuldades ao ensino superior, dificuldades essas que atrapalham o próprio ensino. 



47 

 

Em relação às inovações pedagógicas ocorridas na universidade, alguns autores 

olham com bons olhos as mudanças (MORGADO, 2009; MASETTO, 2004; MORÁN, 

2015; QUINTANILHA, 2017; CASTELLS, 2003; HARGREAVES, 2003; POZO, 2004; 

CUNHA, 2016; SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008). De modo geral, entendem que essa 

instituição está inserida na sociedade da informação (CASTELLS, 2003), do 

conhecimento (HARGREAVES, 2003) e da aprendizagem (POZO, 2004). Para que ela 

possa responder às demandas dos novos perfis de estudantes, é necessário reajustar o 

processo de ensino e aprendizagem nesse (e para esse) contexto em transformação, 

preparando seu alunado para ambientes sociais complexos. 

Em relação à universidade brasileira, Santos e Almeida Filho (2008, p. 107) está 

convicto de que “[...] há necessidade e urgência de reformar, reestruturar, renovar ou 

recriar a Universidade”, e não apenas a instituição, como também as práticas pedagógicas 

que a ela se subscrevem. Almeida Filho (2008, p. 224) diz que se deve buscar a “[...] 

desconstrução de práticas pedagógicas redutoras, passivas, de baixo impacto e 

ineficientes, ainda vigentes na educação superior”. Para ele, é necessária uma reforma 

universitária, para ser implantada o que ele denomina “universidade nova”. O autor (2008, 

p. 224) indica que, por meio da “[...] sua implantação, as práticas pedagógicas 

universitárias deverão ser renovadas como instrumentos de mobilização e participação 

dos sujeitos no seu próprio processo emancipatório e de formação profissional, política, 

cultural e acadêmica”, expressando, assim, a ideia de emancipação e autonomia do 

estudante.  

Quintanilha (2017, p. 251), observando que as novas turmas das universidades são 

“[...] amplamente compostas por indivíduos nascidos em meados da década de 1990 [...]”, 

discute o desafio do ensinar para a Geração Z (MCCRINDLE, 2014). Para Quintanilha 

(2017), essa geração nasceu e cresceu podendo utilizar diversas tecnologias, o que se 

estende à sua educação. O autor destaca que métodos tradicionais de ensino dificilmente 

atraem a atenção desses alunos, o que, além de dificultar a relação dos professores com 

seus alunos, atrapalha a aprendizagem.  

Apoiado em uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Quintanilha (2017) argumenta que, majoritariamente, os alunos universitários do 

Brasil são jovens que utilizam diversos equipamentos tecnológicos no cotidiano e para 

fins educacionais, sendo um acesso simplificado e rápido à informação, mesmo que, 

segundo ele, sem boa qualidade. Portanto, defende que o uso desses recursos em sala de 

aula deve ser incentivado, e não desmotivado.  
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Esses universitários que nasceram nas últimas décadas do século XX também são 

denominados como nativos digitais (PRENSKY, 2001). Há certa divergência na literatura 

a respeito da especificidade do período em que nasceram essas pessoas. Por exemplo, 

para Reis e Tomaél (2017), a Geração Z é composta pelos indivíduos que nasceram após 

o ano de 1994; para Cerbasi e Barbosa (2009), são aqueles nascidos após o ano 2000; 

Tapscott (2010) define que esses sujeitos nasceram após o ano de 1998; Tolbize (2008) 

acredita que a Geração Z é composta por indivíduos nascidos depois de 1990; já para 

Fernandez Del Castro (2010) são os sujeitos que nasceram de 1994 até 2005. Enfim, 

independentemente da definição, para todos os autores, o que esse grupo tem em comum 

é o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC), pois se desenvolveu em 

contato com elas. 

Depreende-se que o ensino superior precisa estar em sintonia com o seu tempo 

(ALMEIDA FILHO, 2008) e com a sociedade em que se apoia (BARNETT, 2001, apud 

CUNHA, 2016), diante da inevitável necessidade de mudança, considerando um 

incessante fluxo de informações e uma sociedade em constante transformação; “[...] o 

conhecimento é um recurso flexível, fluido, sempre em expansão e em mudança” 

(HARGREAVES, 2003, p. 33).  

Assinala-se a necessidade de se repensar a universidade, sua política e o modo 

como produz e distribui conhecimento (CUNHA, 2008). Para a autora, a universidade 

brasileira é plenamente atingida pelas questões oriundas do contexto, portanto não pode 

se manter alienada a ele. Por fim, a literatura especializada entende que mudanças são 

importantes e necessárias nesse setor, mas que devem convergir no sentido de sua 

adequação ao contexto sociocultural do país.  

Não obstante, outros autores (FERREIRA; 2009; MANCEBO; MAUÉS; 

CHAVES, 2006; CHAUÍ, 2003) não aceitam que a universidade precise mudar, sem que 

haja antes um debate sobre a real origem dessa necessidade. Chauí (2003) argumenta que 

o atual capitalismo provocou uma fusão entre sociedade e natureza sob o abstrato nome 

“meio ambiente”. Para ela, a permanência das universidades depende mais de sua 

capacidade de se adaptar celeremente a mudanças rápidas da superfície do dito “meio 

ambiente” do que de sua estrutura interna. Assim, a própria ideia de flexibilidade aponta 

a capacidade dessas instituições de adaptarem-se a mudanças contínuas e inesperadas. 

Dado o contexto histórico de seu surgimento, as instituições escolarizadas, 

segundo Cunha (2008, p. 89), “[...] assumiram o paradigma da ciência moderna como 

pressuposto”. No entanto, ele baseia-se nos preceitos positivistas de conhecimento, que 
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vêm sustentando os conteúdos acadêmicos. Tais prerrogativas propõem a 

compartimentação do todo em partes para facilitar o ensino. A partir disso, houve a 

compartimentação curricular em disciplinas. Fronteiras foram levantadas entre elas, e a 

especialização tornou-se valorizada. Chauí (2003 p. 7) acusa o capitalismo atual como o 

responsável por essa fragmentação “[...] de todas as esferas da vida social, partindo da 

fragmentação da produção, da dispersão espacial e temporal do trabalho”.  

Apesar das transformações paradigmáticas, tanto da informação quanto do 

conhecimento, a formação profissional superior mantém-se desatualizada quanto ao seu 

modus operandi (ALMEIDA FILHO, 2008). A globalização e o aumento da expectativa 

de vida das pessoas prolongaram as carreiras profissionais e diminuíram as barreiras entre 

as profissões. Essa realidade social parece em desacordo com um modelo de formação 

profissional por disciplinas distribuídas em grades curriculares. 

Do mesmo modo, o apogeu das novas TICs, na dita sociedade do conhecimento, 

exige que se repense a formação de profissionais apenas pelas velhas técnicas e 

ferramentas de ensino, como livros, quadro e giz, uma vez que a criatividade e a 

adaptabilidade às mudanças vêm sendo agregadas ao rol de habilidades exigidas desse 

novo trabalhador (SILVA; CUNHA, 2002). Técnicas de ensino tradicionais, baseadas na 

transmissão de conhecimentos enciclopédicos, mostram-se obsoletas. 

A noção de emprego é substituída pela noção de trabalho, e o diploma dá lugar à 

qualificação (SILVA; CUNHA, 2002). Os trabalhadores arrolam seus conhecimentos na 

geração e produção de inovações (DRUCKER; 1997). Assim, a tarefa de formar 

profissionais não é unicamente garantir-lhe um diploma ao final do curso, mas conferir-

lhes qualificações para refletir crítica e continuamente sobre o próprio trabalho. 

Em seu surgimento, o ensino universitário era um empreendimento quase isolado, 

dividido entre dois blocos: o trivium e o quadrivium. Contudo, no século XXI, deixou de 

ser um fazer isolado e unilateral. Concorda-se com Assmann (2000, p. 11), para quem o 

“[...] conhecimento já não é mais produto unilateral de seres humanos isolados, mas de 

uma vasta cooperação cognitiva distribuída, da qual participam aprendentes humanos e 

sistemas cognitivos artificiais”. No entanto, deve-se ajustar esse foco ao pensamento de 

Saviani (2016, p. 83), pois bem mais que os conteúdos técnicos, para preparar um 

profissional por meio da educação, há que se considerar “[...] uma formação centrada 

numa cultura de base humanística voltada para a filosofia, literatura, artes e ciências 

humanas”. 
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Nessa perspectiva, a crise universitária agrava-se, na medida em que se torna um 

espaço comprometido principalmente com eficácia organizacional, com índices de 

produtividade, com contratos de gestão e se afasta de seu aspecto humanístico e do 

conceito de cultura (CHAUÍ, 2003; BARNETT, 2001; SANTOS, 1994; READINGS, 

2003). Cunha (2016, p. 88) defende a tese de que “[...] é preciso repensar a universidade 

no contexto de suas políticas e formas de produção e distribuição do conhecimento [...]”. 

Camargo e Maués (2008) apontam que essas reformas podem ser entendidas como 

um reordenamento do contexto sociopolítico condizente com os novos processos 

produtivos, denunciando, assim, o aspecto regulatório dessas propostas. Além disso, a 

formação passa a ser orientada pela demanda social e pela lógica de mercado, tanto que, 

segundo a Organização Mundial do Comercio – OMC, a Educação deve ser negociada 

como uma mercadoria e aberta ao capital internacional.  

 

2.4 Inovação pedagógica, a gênese e o desenvolvimento do conceito  

 

A inovação pedagógica seria uma possível resposta à necessidade de mudanças 

educacionais. Logo, não pode ser a própria mudança. Entretanto, é preciso ter cuidado, 

pois, conforme adverte Messina (2001), muitas vezes a inovação é concebida, per se, 

como uma solução para todos os problemas educacionais, dos mais simples aos mais 

complexos. A mudança é uma questão complexa: 

 

A mudança implica passar ou transitar de uma situação ou de um estado 

ou condição para outro. A mudança é uma viagem, uma passagem, uma 

virada que é tão animadora quanto ameaçante. Mudar implica 

desnaturalizar ou distanciarmo-nos do habitus que nos constitui, que é 

tão estruturante quanto estruturado, separarmo-nos desses modos de 

sentir, pensar e agir (MESSINA, 2001, p. 228). 

 

 Nesse sentido, a relação entre mudança educacional e inovação pedagógica não 

está dada; ao contrário, precisa ser cuidadosamente construída. Portanto, para melhor 

analisá-la, assim como suas aplicações e consequências, é preciso refletir a respeito da 

integração dos conceitos para que possam resultar numa mudança nessa área.  

O conceito de inovação vem do campo da Economia. Os primeiros escritos 

científicos sobre inovação pedagógica derivam dos Estados Unidos da América. 

Posteriormente, ele se alastra para o Canadá, Inglaterra e França (CARDOSO, 1992).  Até 

o ano de 1954, havia menos de 50 artigos científicos publicados sobre essa temática. Já 
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na década de 1960, começa a ganhar destaque, atingindo cerca de 500 publicações por 

ano, a partir de 1964 (HAVELOCK, 1971). Leite et al. (1997, p.76) informam que, 

 

[...] nos anos 60 e 70, para consolidar a idéia do novo, do original no 

sistema, em que a estratégia político-administrativa implantava e 

descriminava o que era e o que não era o inovador. Nos anos 80 e 90 

serve à consolidação do projeto hegemônico com iniciativas que 

envolvem desde a avaliação institucional até a procura da qualidade 

(total) dos sistemas, introdução de artefatos tecnológicos desde os mais 

simples até os multimeios, que teriam o poder de transformar o sistema 

educativo.  

 

Na década de 1960, diversos trabalhos são publicados (EICHHOLZ, 1963; 

MILES, 1964; CARLSON, 1965; BHOLA, 1965; GUBA, 1967; GUBA; CLARK, 1967; 

ADELSON et al., 1967; HILFIKER, 1969). Parte desses trabalhos propõe a criação de 

modelos experimentais, o que indica um alinhamento à corrente behaviorista da época. 

Essa informação se ratifica a partir da análise de suas orientações epistemológicas. 

Percebe-se que alguns desses estudos buscam formular princípios generalizáveis 

(TAVARES, 2019). 

Em seguida, na década de 1970, mais pesquisas são divulgadas (HAVELOCK, 

1970, 1971; FULLAN et al., 1972; KIMPSTON; SONNABEND, 1973; HUBERMAN, 

1973; LABUDA, 1974; DEBEAUVAIS, 1974; HARE, 1978;). A Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO publica uma série de 

estudos sobre inovação educacional, como os de Havelock e Huberman (1980) e 

Havelock (1973). Para Cardoso (1992), “O interesse científico por essa problemática 

torna-se visível na década de sessenta, notadamente nos Estados Unidos da América, que 

surge como pioneiro na investigação desta temática”. 

Em um estudo do tipo estado do conhecimento, Tavares (2019) considera que 

essas décadas marcam a entrada do tema inovação nas discussões científicas no campo 

educacional. No trabalho desenvolvido para a UNESCO, Messina (2001) é mais taxativa 

ao afirmar que “Desde os anos setenta, a inovação tem sido referência obrigatória e 

recorrente no campo educacional, empregada para melhorar o estado de coisas”. Portanto, 

as obras dessas décadas são produções importantes para entendimento de como o tema 

foi tratado nesse momento e seu desdobramento nas décadas seguintes. Para Messina 

(2001, p226),  
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O conceito e a prática da inovação transformaram-se 

significativamente. Enquanto nos anos sessenta e setenta, a inovação 

foi uma proposta predefinida para que outros a adotassem e instalassem 

em seus respectivos âmbitos, nos anos noventa, os trabalhos sobre o 

tema destacam o caráter autogerado e diverso da inovação. 

 

No Brasil, a perspectiva inicial sobre inovação pedagógica que se destaca também 

estava alinhada ao behaviorismo. Ela pode ser exemplificada pelo trabalho de Marques 

(1977), que avaliava como adequadas e inovadoras as mudanças implementadas pelo 

regime militar, como as reformas do primeiro e do segundo graus e o telensino.  

Marques (1977) destacava a importância de se considerar o ambiente e o 

comportamento individual, para estimular os comportamentos sociais desejados e 

produtivos. Consoante com essa concepção, inovações educacionais deveriam ser 

pensadas por técnicos capacitados e planejadores educacionais e, posteriormente, 

repassadas aos professores, a quem caberia apenas aceitar e aplicar as inovações. Assim, 

o docente seria um sujeito passivo em um processo verticalizado, um mero aplicador de 

propostas geradas por outros sujeitos, intelectualmente superiores.  

Outra obra representativa, desse momento em que se começa a discutir mais 

intensamente inovação na Educação, é oriunda da teoria das organizações (BERTERO, 

1979). A inovação vem para a Educação como um processo a ser implementado em 

etapas. Bertero (1979) lista quatro fases: 1) inicia-se pela fase embrionária, caracterizada 

por uma insatisfação, que motiva uma atitude de busca e gera uma inovação; 2) passa por 

um momento de estruturação, em que a inovação se desenvolve e amadurece; 3) em 

seguida, a inovação é implementada com clareza e estruturação, deixando de ser um 

experimento, em pequena escala, podendo ser aplicada em larga escala; 4) finalmente, 

avalia-se o impacto educacional ocasionado pela implementação da inovação. 

Em 1980, o livro “Inovação educacional: um projeto controlado por avaliação e 

pesquisa”, de Goldberg e Franco (1980), traz a inovação educacional como um processo 

a ser desenvolvido e controlado cientificamente. Apresenta prescrições à inovação 

educacional, sendo a avaliação uma forma de controlar e verificar o sucesso da inovação.  

Portanto, o balanço que se faz, no caso brasileiro, é que o campo de estudos em 

inovação pedagógica segue a produção norte-americana, forjada sobre o arcabouço da 

área da Administração, mais precisamente do ponto de vista da Teoria das Organizações, 

um processo estruturado e verticalizado, uma vez que é planejado por especialistas e 

gestores educacionais, devendo ser implementado pelos professores, sendo controlado e, 

posteriormente, avaliado pelos próprios especialistas e gestores que a geraram. 
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Outro ponto a destacar é que, em seu nascimento, assim como se observou no caso 

dos Estados Unidos e na França, o campo estava alinhado a uma corrente behaviorista 

(EICHHOLZ, 1963; MILES, 1964; HAVELOCK, 1973). A aplicação dessas inovações, 

derivadas de casos específicos, era estudada e intencionada a resolver problemas em larga 

escala.  

Desse modo, como outros pesquisadores (TAVARES, 2018; BERTERO, 1979), 

entende-se que esses primeiros escritos brasileiros ecoam, principalmente, a produção 

norte-americana das décadas de 1960 e 1970 sobre o tema. Muitas das inovações 

implementadas na Educação brasileira nessa época foram transferências de experiências 

trazidas de outros contextos. Bertero (1979) conclui que a maior parte dessas inovações 

eram transposições adaptadas de experiências norte-americanas. 

 

2.4.1 O debate nas décadas recentes  

 

Na década de 1990, o Brasil participa da Conferência Mundial da Educação para 

Todos, na Tailândia, convocada pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial. E em 

1993, o país assina a Declaração de Nova Delhi, sobre a Educação para Todos. No mesmo 

ano, o Ministério da Educação e do Desporto brasileiro elabora o Plano Decenal de 

Educação para Todos – PDEpT. Esse documento estipula um conjunto de diretrizes a 

serem alcançadas num período de dez anos, comprometidas com a ampliação do acesso 

ao sistema educacional, no sentido de uma educação que atingisse a todos os indivíduos. 

A ampla proposta assumia um compromisso gigantesco com o ensino público 

brasileiro, a partir da ampliação do acesso à escola. Mais que isso, o Plano empreendia 

uma ambiciosa proposta para levar a educação a todos os brasileiros. Para cumprir tal 

compromisso em um país tão plural, qual estratégia deveria ser adotada? A inovação 

pedagógica surge como resposta; ela possibilitaria o comprimento do PDEpT.  

Fica explícito, a partir de então, a importância da inovação pedagógica para uma 

ampliação efetiva da Educação. “As diferentes clientelas a serem atendidas trazem 

consigo necessidades de aprendizagem igualmente variadas, exigindo das escolas grande 

flexibilidade e capacidade de adaptação [...]” (BRASIL, 1993, p. 47). Afinal, considera-

se que a pedagogia que se tinha no momento seria insuficiente, diante do desafio de 

ensinar a todos.  
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Assim, era preciso garantir a distinção necessária da proposta, fazendo o 

conhecimento chegar a pessoas com distintos perfis de aprendizagem. O PDEpT 

(BRASIL, 1993, p. 59) indica que seria preciso implementar “[...] centenas de projetos de 

inovação pedagógica [...]”, uma das maiores propostas governamentais de incentivo à 

inovação na Educação.  

Como de praxe nas inovações reformistas, propôs-se que elas teriam “[...] 

acompanhamento, avaliação, apoio e disseminação, tendo em vista estimular seu efeito 

de demonstração para o desenvolvimento de estratégias educativas [...]” (BRASIL, 1993, 

p. 47). A avaliação e o acompanhamento ressaltam o caráter regulatório da proposta, 

sendo endossada por Albuquerque (1993), que aponta a necessidade de “[...] capacitação 

docente e de gestão escolar, uma jornada escolar ampliada, o incentivo às inovações 

pedagógicas e curriculares e a implantação de sistema eficiente de acompanhamento e 

avaliação. 

Assim, cria-se um “[...] Programa de Apoio a Inovações Pedagógicas [...]” 

(BRASIL, 1993, p. 47). Nesse momento, a política educacional brasileira reflete o que já 

se discutia teoricamente nas décadas anteriores. 

Dessa forma, a inovação pedagógica, no cenário científico contemporâneo, vem 

sendo associada à melhoria educacional. Não sendo a mudança, mas a resposta a ela, é 

tida como um instrumento para garantir o direito de todos à educação. Ela é construída 

por aqueles que, no momento, têm direito a voz (CUNHA, 1993; ALBUQUERQUE, 

1993; SOBRINHO, 1993; GUSSO, 1993; ABICALIL, 2008; ROMÃO; GADOTTI, 

1993). Essa voz é amplificada pela Revista Em Aberto, divulgada pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.  

Gusso (1993) indica que o PDEpT vai ao encontro das propostas de Anísio 

Teixeira, no sentido de que é um plano político pedagógico, antes de ser administrativo. 

Do mesmo modo, para o autor o programa chama a sociedade para dividir a 

responsabilidade sobre o Plano com o governo.  

Apesar de assumir os riscos de uma análise, estando dentro da situação, de modo 

espaço-temporal, Gusso (1993) indica que o Plano se propõe a realizar mudanças 

significativas e em profundidade no sistema educativo, primando pela qualidade da 

educação para todos, e focando em conhecimentos socialmente relevantes de modo 

diversificado, conforme a necessidade educativa de cada grupo, nas mais variadas 

regiões. 
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Albuquerque (1993) alerta que a inovação deve ser entendida num sentido amplo, 

relacionado à criatividade, portanto, ao criar. Por outro lado, Romão e Gadotti (1993) 

apresentam uma visão mais funcionalista, explicando não ser necessário reinventar a 

roda, ou seja, não há necessidade de preocupação com invenções; devem ser considerados 

os casos de sucesso na Educação, resgatando e dando continuidade a eles, melhorando 

naquilo em que outros não tiveram sucesso. 

O discurso de Romão e Gadotti (1993) parece estar alinhado à primeira corrente 

de pesquisas sobre o tema, em que a inovação pode ser transportada de um contexto a 

outro sem que haja a consideração de seus fatores intrínsecos, corrente representada por 

Huberman e Havelock (1977). Para Romão e Gadotti (1993, p. 59), seria válido relacionar 

as propostas de “[...] outros municípios e nas administrações anteriores, resgatá-las e a 

elas dar continuidade, inovando naquilo em que os demais fracassaram o que vem sendo 

motivo de dificuldades no alcance das metas e objetivos”.  

Por seu turno, Gusso (1993) entende que a inovação vai além da mudança. Para o 

autor, inovação pedagógica ultrapassa a noção de mudança, no sentido de que inovações 

podem ser curriculares e metodológicas, mas também podem adotar formas alternativas 

de educação. Propõe, assim, uma inovação pedagógica contextualizada, que considere as 

demandas específicas das populações rurais e das periferias urbanas.  

O que não fica muito claro em seu texto é o que exatamente deve ser considerado. 

Quando Gusso (1993) fala de uma educação adequada às especificidades rurais e das 

periferias urbanas, não detalha como isso pode ser possibilitado pela inovação 

pedagógica. Para além disso, não explica quais são as possibilidades oferecidas por sua 

proposta. Entende-se aqui que, apesar de essa relação parecer estar pronta, ela não está.  

Não há uma ligação natural entre uma educação direcionada às necessidades do 

campo ou da periferia e seus possíveis benefícios para a emancipação do sujeito. Ela está 

para ser construída, sendo fundamental indicar em que medida a educação apropriada ao 

campo ou à periferia não acaba por promover a estagnação das classes sociais, 

dificultando a emancipação do indivíduo.  

Assim, em relação à formação educacional da população rural ou periférica, e a 

partir das colocações de Gusso (1993), entende-se que a inovação pedagógica deve 

impulsionar uma educação que vá além da “parte que te cabe deste latifúndio” 

(BUARQUE; MELO NETO, 1966). Deve ser uma inovação pedagógica emancipatória, 

tal qual proposta por Veiga (2003), Carbonell (2002), entre outros. 
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Gusso (1993) defende ainda que a inovação pedagógica passa por uma maior 

articulação entre a universidade e o ensino elementar. Apresenta, assim, uma proposta 

importante para a temática no Brasil, à medida que a aproximação entre a Escola Básica 

e a universidade, conforme demonstrado na tese de Campolina (2012), tende a ser, com 

efeito, potencializadora da inovação educacional. 

A relevância do Plano estaria associada à competitividade global do país, e o seu 

êxito ficaria a depender das relações estabelecidas entre a proposta e a sociedade 

(ALBUQUERQUE, 1993). Para Gusso (1993), o Plano procura assegurar, com equidade, 

um conjunto de competências cognitivas e sociais para todos, crianças, jovens e adultos. 

Mas, como já assinalado neste texto, a mudança educacional é assunto polêmico. Na 

história da Educação, houve sempre forças a favor e contrárias a ela.  

Sobre o motivo desses conflitos, indica-se que ele varia conforme as questões 

socioculturais da época. De início, identifica-se como fonte a questão da identidade 

nacional, reivindicada pelos intelectuais do final do século XIX. Em seguida, logo nas 

primeiras décadas do século XX, destaca-se a disputa entre os Pioneiros da Educação e 

os representantes da Igreja Católica em torno da proposição de um ensino amplamente 

laico. Agora, o motivo da contenda é outro. 

Na consolidação do estado capitalista, desde Getúlio Vargas à Ditadura Militar, a 

escola inovadora era uma escola útil ao Estado, que promovia um ensino orientado para 

o desenvolvimento progressista do país. Agora, “[...] o movimento atual integra o bloco 

de reformas que ocorrem num momento de retração do caráter público do Estado 

brasileiro, notadamente perceptível na gestão das políticas públicas e, em especial, da 

educação” (CAMPOS; SHIROMA, 1999, p. 491).  

O debate atual tem se dado, principalmente, em torno da questão da escola 

dualista, de um ensino que estaria a serviço de interesses capitalistas, implementada por 

políticas neoliberais. No cenário contemporâneo, Libâneo (2012, p. 17) denuncia: 

 

[...] documentos produzidos sob o patrocínio do Banco Mundial, nos 

quais é recorrente o diagnóstico de que a escola tradicional está restrita 

a espaços e tempos precisos, sendo incapaz de adaptar-se a novos 

contextos e a diferentes momentos e de oferecer um conhecimento para 

toda a vida, operacional e prático. 

 

Para o autor, essa indicação do Banco Mundial teria um outro propósito, além de 

alertar sobre uma escola cristalizada no tempo. A intenção do Banco seria a formulação 

de uma escola para o acolhimento social, destinada aos empobrecidos. Nessa escola 
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seriam atendidas as necessidades educacionais mínimas. Libâneo (2012) argumenta que, 

desde 1980, existem propostas para a educação das massas proporcionadas pelas reformas 

educativas neoliberais. Objetiva-se uma escola que, no lugar do desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e moral, promova o encontro entre diferenças, o compartilhamento 

cultural e o acolhimento social, o que, segundo o autor, quando lido sem a devida crítica, 

aparenta ser uma visão humanista, democratizante e, até mesmo, uma ideia renovada de 

educação. Entretanto, denuncia que se trata de um pacote mínimo de educação para a 

sobrevivência, de uma proposta que atenderá apenas às necessidades elementares de 

aprendizado.  

No mesmo sentido, Nóvoa (2009) indica que, a partir dessa retórica fundamentam-

se uma escola dualista: uma centrada no ensino e na aprendizagem, destinada aos ricos, e 

outra centrada no acolhimento, com o mínimo para suprir necessidades imediatas, 

destinada aos filhos dos empobrecidos. Se o ensino é para suprir as necessidades práticas 

e do agora, então a “[...] aprendizagem transforma-se numa mera necessidade natural, 

numa visão instrumental, desprovida de seu caráter cognitivo, desvinculada do acesso a 

formas superiores de pensamento” (LIBÂNEO, 2012, p. 18).  

Saviani (2016) compartilha da mesma visão. Para ele, não há grandes ganhos em 

democratizar a escola, expandindo-a, fazendo-a chegar a toda a população, se dela se 

esvaziar o conteúdo. O autor advoga que do saber popular, oriundo da cultura do povo, o 

saber espontâneo, o povo não precisa, ele já o tem. Para o pesquisador, o povo precisa do 

saber elaborado, do conhecimento erudito, precisa dominar o saber da escola.  

Em oposição estão aqueles autores que entendem esses tempos de aulas, divisões 

de conhecimentos por séries, grades de conteúdos, organização espacial da sala de aula, 

enfim, todos esses elementos de uma escola tradicional, como mecanismos de controle 

dos estudantes (VIDAL, 2005; FORQUIN, 1992; BARRERA, 2016). Para eles, esses 

elementos não propiciam um aprendizado significativo e emancipador, ao contrário, 

proporcionam um conhecimento reprodutivo.  

Nessa perspectiva, Barroso et al. (2001) reconhecem que essa uniformidade 

restringe as transformações na Educação, convergindo as ações educacionais ao seu 

propósito condicionador do saber. Isso se dá em tempos e espaços previamente definidos 

e organizados para exercer sua ação pedagógica tradicional sobre os estudantes. A 

Educação vem sendo planejada e praticada de forma rígida que se perpetua.  

Desse modo, a pedagogia tradicional não permite o desenvolvimento de um saber 

inventivo, apenas a entrega de um saber desenvolvido para ser ensinado. Os saberes 
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fabricados para a transmissão são fragmentados, compartimentados em tempos e espaços, 

para serem controlados e entregues àqueles que se sujeitarem à essa pedagogia 

(BARRERA, 2016). Aos que não se submetem a ela, existe o chamado fracasso escolar. 

Para Barrera (2016), existem elementos que são invariáveis nas diversas 

instituições educacionais. Eles condicionam o tempo, o espaço e as relações pedagógicas, 

de saber e de poder, de modo que esses elementos ficaram cristalizados. Nesse sentido, 

para a autora, há necessidade de se romper com esses invariantes. Assim, ela identificou 

que há um movimento de renovação educacional no Brasil, no século XXI. Referindo-se 

a escolas que têm se transformado, aponta que elas vêm inovando o currículo e a 

organização do saber, os espaços e os tempos de ensino-aprendizado, do mesmo modo 

que o modelo de gestão e as relações de poder, tudo para mudar a escola.  

Com o intuito de destacar essas propostas inovadoras, no ano de 2015 o MEC 

propôs a Rede de Inovação e Criatividade na Educação Básica, cujo objetivo era mapear 

e fortalecer instituições educacionais, bem como organizações não governamentais 

inovadoras. Para isso, o Ministério abriu uma chamada pública, considerando os critérios: 

gestão, currículo, ambiente, metodologia e intersetorialidade (a relação educacional entre 

a escola e entes não educacionais).   

Essa iniciativa gerou grande movimentação na Educação brasileira, sendo muito 

significativa para as instituições que ficaram dentro e para as que ficaram fora do mapa. 

Das 682 entidades inscritas, foram selecionadas 178, sendo consideradas todas as etapas 

de ensino em todas as regiões do Brasil (Figura 2.3). A maior parte dos trabalhos 

selecionados foi realizada por escolas, 52,5% públicas e 47,5% particulares (BRASIL, 

2016). 

Essa iniciativa partiu do pressuposto de que a sociedade está passando por 

mudanças que exigem um novo posicionamento da escola e uma atualização nas suas 

práticas educacionais. Portanto, nesse mapeamento feito pelo Ministério consideraram-se 

como inovação as propostas para a transformação no modelo educacional atual. Logo, 

foram elas que receberam apoio do projeto.  
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Figura 2.3 - Mapa das iniciativas inovadoras e criativas feito pelo MEC 

 

Fonte: Brasil (2016, documento on-line). 

 

2.4.2 Alguns pontos de atenção  

 

É importante estar atento às múltiplas variações conceituais que o termo inovação 

pode assumir na área da Educação. Para alguns autores, está relacionado a uma lógica 

interna, endógena e inerente aos sujeitos envolvidos (WAGNER; CUNHA, 2019; FINO, 

2008), e para outros está relacionado a mudanças de caráter reformista e centralizador, 

externas à escola, independentemente dos sujeitos que as aplicarão (TEDESCO, 1997; 

HAVELOCK; HUBERMAN, 1980; GOLDBERG; FRANCO, 1980). 

A inovação educacional pode assumir uma lógica de melhoria situada, específica 

para alguns poucos que a propõem (BARRERA, 2016), ou ainda, ser entendida como 

uma melhoria ampla, intencional e de maior impacto social (WEREBE, 1980, p. 245). 

Para esse autor, inovar tem um significado valorativo: 
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[...] na medida em que significa: mudar para melhor, dar um aspecto 

novo, consertar, corrigir, adaptar a novas condições “algo” que está 

superado, que é inadequado, obsoleto, etc. O processo de inovação 

pressupõe o conhecimento da situação que se pretende mudar, bem 

como dos recursos disponíveis, das dificuldades e limitações da 

operação. 

 

Nogaro e Battestin (2016, p. 363) indicam que a escola atual “[...] não atende às 

expectativas das famílias, do contexto social e às exigências do mundo do trabalho”. 

Portanto, precisa ser repensada, pois não responde ao que preconiza a constituição 

brasileira e às exigências da sociedade moderna e democrática. Para eles, outro problema 

é que a Escola não tem estratégias para o futuro. A falta de uma perspectiva de vanguarda 

faz com que a escola não seja inovadora, uma vez que entendem que inovar tem estreita 

relação com o “vir-a-ser”.  

No entanto, Campolina (2012) defende que é preciso estar atento ao tratamento 

acrítico da inovação pedagógica, por vezes colado em um discurso capitalista, ou mesmo 

representando modernização, na formulação de modelos ou técnicas. Essa noção, por 

vezes, vem associada a “[...] demandas por transformações tecnológicas cada vez mais 

aceleradas, obedecendo fortemente à lógica de um mercado capitalista” (CAMPOLINA, 

2012, p. 21-22). 

Leite (2014) busca interpretar e explicar representações sociais sobre ser docente, 

em um grupo de educadores. Ela pondera que expressivas mudanças no perfil do alunado 

e a entrada de novas tecnologias nos espaços educativos contemporâneos demandam 

mudanças rápidas dos professores, no sentido de se adaptarem a essas transformações. 

Para a autora, instaura-se um desequilíbrio de esquemas que estariam ancorados em 

concepções de um fazer pedagógico tradicional. Segundo ela, modelos institucionais 

cristalizados são ineficazes diante de uma nova realidade socioeducacional. Seus 

resultados também mostram que as representações sociais dos sujeitos participantes estão 

ancoradas em uma memória discursiva de um fazer pedagógico tradicional, ligado ao dom 

ou à vocação.  

Leite (2014, p. 426) indica que isso vem dando novos significados às 

representações em torno de ser docente, “[...] emergem figuras docentes ligadas a um 

perfil idealizado em termos de constituição”. Destaca-se, em seu estudo, a importância 

do professor e seu trabalho na ligação entre o antigo, o tradicional e o novo, o inovador. 

No mesmo sentido, Amorim (2015) discute inovação escolar, qualidade do ensino 

e criação de novos saberes educacionais na Escola do início do século XXI. Para ele, a 
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escola atual repete há mais de mil anos a mesma forma de se fazer Educação, o que 

imobiliza as práticas de ensino. O pesquisador corrobora Arroyo (2010), denunciando que 

a Escola e as políticas educacionais sempre estiveram a serviço dos modelos econômico 

e produtivo vigentes. Sendo assim, professores não têm a autonomia necessária para 

responder a questões sociais prioritárias. 

 

Percebemos que a escola não pode continuar atrelada a um modelo 

econômico, que vive a cada momento, passando por diferente crise 

econômica. Entendemos que essa crise, na verdade, é a chamada crise 

do modelo capitalista vigente, que coloca todos no mesmo roldão, 

exigindo o atrelamento de todos, inclusive, da educação e das 

instituições de ensino ao projeto econômico dominante (AMORIM, 

2015, p. 403).  

 

O autor defende uma inovação pedagógica que promova nos alunos marcas 

legítimas e significativas. Ele reafirma Arroyo (2010) no sentido de que um espaço 

inovador deve favorecer a construção de novas teorias e novos saberes educacionais, de 

forma que a sala de aula não seja um espaço limitador da invenção. Amorim (2015) 

defende, ainda, que são os gestores escolares que devem atuar como coordenadores da 

inovação. 

Além disso, considera que as práticas docentes devem ser inovadoras desde a 

formação dos professores. Assim, precisam ser recuperadas e valorizadas  

 

[...] as experiências construídas pelos professores e pelos alunos, no 

contexto da experimentação curricular, para renovar e inovar essas 

experiências, fazendo com que elas se tornem permanentes e concorram 

para ampliar a cultura escolar e a consolidação de novos saberes 

(AMORIM, 2015, p. 404). 

 

Amorim (2015) explica que a instituição escolar precisa deixar de ser mera 

reprodutora de arquétipos ultrapassados. A Escola não pode simplesmente ser “[...] um 

modelo de competências e de habilidades cognitivas, para aprimorar também as 

competências e as habilidades socioafetivas, colaborativas, criativas e socioculturais” 

(AMORIM, 2015, p. 404), ampliando, assim, a perspectiva educacional, para ser mais 

que uma simples cumpridora de conteúdos curriculares.  

O pesquisador explica que a inovação pode responder a uma ou várias questões 

do cotidiano escolar, no sentido de buscar soluções para o sistema educacional. Num 

sentido mais amplo, pode ser trabalhada na formulação de políticas públicas, com alcance 
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no conjunto educacional. Por fim, esclarece que a inovação na Educação é caracterizada 

por vários elementos, formando um composto sistematizado que pode ser seguido e 

avaliado quanto ao alcance educacional e sociocultural. 

Para Fullan (2000), os professores têm se deparado com uma quantidade 

inumerável de propostas inovadoras, mas frequentemente eles não as aceitam. Assim, é 

preciso estar atento para não supervalorizar propostas políticas e sua relação com os 

sujeitos impactados por elas. 

Assim, Chakur (2015) indica que o discurso que vem dos dirigentes políticos para 

os professores, por meio de políticas de formação continuada, pode chegar a esses 

profissionais, mas não é profícuo. A autora toma o construtivismo como objeto de estudo 

e denuncia o modo aligeirado como certas inovações chegam aos professores. Isso é 

resultado de programas governamentais que têm prazo determinado para se fazer valer. 

Então, as ideias alinhadas à proposta dos políticos em mandato chegam para os 

professores de forma simplificada, em programas de formação continuada, materiais 

didáticos e campanhas publicitárias. 

Para Chakur (2015 p. 97), desse processo “[...] sobressaem os chavões e slogans, 

tidos como de mais fácil assimilação, mas que perdem o significado ao mudar de contexto 

e desligar-se da matriz teórica original”. Desse modo, produz nos professores um discurso 

superficial sobre elementos que chegam à instituição educacional. Tal processo dificulta 

a aplicação de certos conceitos à sua prática. Portanto, é fundamental considerar que parte 

do discurso docente pode apresentar alguns desses chavões.  

Em resumo, é possível destacar alguns problemas que vêm sendo associados ao 

uso do elemento inovação pedagógica no contexto educacional: 1) o frequente uso do 

termo inovação, na Educação, por vezes sem uma reflexão mais aprofundada (CHAKUR, 

2015); 2) o seu uso para justificar propostas reformistas e regulatórias (VEIGA, 2003), 

como se fosse suficiente para resolver tods os problemas educacionais. Esses fatores 

associados acabam por causar o seu desgaste conceitual, fazendo com que, ao mesmo 

tempo em que a instituição é bombardeada por inovações, elas não tenham espaço 

(FULLAN, 2000). 

Para Cardoso (1992), o termo inovação encerra um sentido simultaneamente 

sedutor e perigoso, pois evoca o sentido de progresso. Não foca o objetivo de seu 

desenvolvimento, conotando-o, mesmo antes de o ter planejado, o que, como visto 

anteriormente, provoca o insucesso da inovação.  
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Do mesmo modo que Fullan (2000), Nóvoa (1998) indica que a inovação 

pedagógica independe de decreto, pois não é um produto e não pode ser imposta. Para o 

autor, ela é um processo e, também, uma atitude, um modo de ser diante da Educação. 

Fullan (2000) demarca, ainda, que não se trata de um acontecimento, mas de um processo 

passível de planejamento e controle moderados. 

Outro cuidado necessário está em não confundir inovação pedagógica com 

mudança educacional. Por mudança entende-se uma transformação política e genérica na 

Educação, ligada à melhoria de condição, podendo ser em variados graus (PACHECO, 

2001; FLORES; FLORES, 1998; ESTEBARANZ, 1994).  

Messina (2001) entende que são elementos diferentes. “Enquanto a mudança foi 

a preocupação permanente da filosofia e depois das ciências sociais e naturais, a inovação 

se revitaliza neste século no campo da produção e da administração” (MESSINA, 2001, 

p. 232). Para a autora, há “[...] dois componentes que distinguem a inovação: a) a alteração 

de sentido a respeito da prática corrente e b) o caráter intencional, sistemático e planejado, 

em oposição às mudanças espontâneas” (MESSINA, 2001, p. 226). 

Flores e Flores (1998) indicam que a mudança educacional implica 

transformações em dois níveis distintos, como reforma ou como inovação. A reforma é 

uma proposta verticalizada, imposta, que emana de uma gestão central. Em geral, é 

quantitativamente ampla, podendo atingir a todo um sistema educacional. Por outro lado, 

para os pesquisadores o termo inovação é associado ao fazer dos professores, à sua ação 

e a modificações implementadas nessas ações.  

Desse modo, a inovação pedagógica é concebida como uma mudança qualitativa 

nas práticas docentes, para sua melhoria, impactando aqueles que estão diretamente 

relacionados com o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, “[...] inovação é um 

conceito que traduz uma mudança mais visível, situando-se num contexto prático e 

concreto, refletindo uma transformação, sobretudo de ordem qualitativa” (FLORES; 

FLORES, 1998).  

Conforme indica Messina (2001), o significado de inovação pode variar conforme 

o contexto. Uma vez discutidas as definições de inovação pedagógica, a autora pondera 

que são necessários espaços que promovam o pensar e o fazer a partir da reflexão. 

“Igualmente, o interesse central da rede de inovações se situaria, de acordo com esse 

esquema, antes na invenção e recuperação de inovações do que na sua difusão” 

(MESSINA, 2001, p. 226). 
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Neste capítulo conceituou-se inovação e contextualizou-se, ainda que de modo 

breve, a história da inovação pedagógica no Brasil. Viu-se, assim, que inovação nasce 

atrelada ao processo produtivo da sociedade industrial, mas que o conceito vem ganhando 

novos tratamentos e abordagens. Do mesmo modo, inovação pedagógica também vem se 

alterando teoricamente. Quando o termo inovação vem para o campo educacional, é 

utilizado para descrever processos regulatórios e impostos aos profissionais de educação. 

Aos poucos, vai ganhando novas abordagens.  

Atualmente, no século XXI, também se discute inovação pedagógica a partir da 

compreensão de uma mudança epistemológica quanto às noções de ciência e de 

conhecimento, o que impacta o pensamento sobre o fazer pedagógico. Assim, é 

importante ressaltar que o saber social do grupo de sujeitos investigados neste trabalho e 

sua relação com o objeto devem ser entendidos como acúmulo histórico e cultural, 

abordado neste capítulo.  

Finalizando, com esta imersão histórica objetivou-se compreender a constituição 

da inovação pedagógica como fenômeno social específico e cultural dos professores do 

Brasil. Portanto, entendendo que as sociedades têm uma história e, que ela influencia as 

representações sociais dos grupos, este capítulo serve como ponto de partida, para a 

análise empírica aqui pretendida.  

Conclui-se ressaltando que a constituição da inovação pedagógica vivenciada no 

país, desde meados do século XIX, ajudará a olhar o contexto contemporâneo dos sujeitos 

participantes, os professores de Pedagogia, e o objeto de análise, a inovação pedagógica.  

Neste capítulo, apresentou-se uma revisão narrativa da literatura, pontuando 

alguns elementos históricos, sociais e culturais, fundamentais para compreensão do 

campo do conhecimento sobre inovação pedagógica abordado nesta tese. O próximo 

capítulo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre inovação pedagógica, com 

o objetivo de trazer atualidade ao tema investigado, identificando lacunas e pontos que 

receberam maior atenção dos pesquisadores na última década. 
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3 O ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE 

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA  
  

Neste capítulo, apresenta-se o estado do conhecimento das pesquisas sobre 

inovação pedagógica, considerando as principais características dos estudos sobre esse 

tema. O objetivo é explorar parte das pesquisas publicadas sobre inovação pedagógica 

em teses e artigos, para identificar lacunas no conhecimento e áreas promissoras à novas 

investigações. Para cumpri-lo, inicia-se comentando uma revisão de literatura feita sobre 

inovação educacional por Campolina (2012). Em seguida apresentam-se: a) o tipo de 

revisão de literatura realizada; b) a questão norteadora para a revisão; c) os bancos de 

dados e os critérios para a seleção das publicações; d) a prévia indicação dos 

procedimentos, bem como das categorias adotadas para a análise das publicações 

selecionadas; e) os resultados das análises; f) as conclusões do capítulo.  

 

3.1 Os estudos iniciais  

 

A pesquisa nacional sobre inovação pedagógica inicia-se modestamente, na 

década de 1970 (MARQUES,1977; BERTERO, 1979), ampliando-se na década seguinte 

(GOLDBERG; FRANCO,1980; BALZAN, 1989; GATTI, 1986; SAVIANI, 1980, 

FERRETTI, 1980). No Brasil, a primeira revisão sistemática da literatura a respeito de 

inovação na Educação foi feita por Campolina (2012)2, que identificou 34 teses e 

dissertações, 11 livros, 2 capítulos de livros e 5 artigos, publicados entre 1998 e 2009.  

Sua sistematização quantitativa e qualitativa caracterizou a corrente de pesquisas 

naquela década. Boa parte dos trabalhos levantados por Campolina (2012) enfatizou as 

ações políticas exógenas à instituição escolar, destacando-se a dimensão prescritiva da 

inovação. Por outro lado, destacam-se os estudos que trouxeram inovações originadas e 

implementadas no espaço escolar por seus próprios atores, notadamente professores e 

comunidade escolar, trabalhando em conjunto. Algumas investigações identificaram 

barreiras que impediram a implementação de inovações que visavam atender demandas 

externas. Entretanto, a maioria das pesquisas afirmou que ocorreram inovações nas 

práticas pedagógicas educacionais (CAMPOLINA, 2012).  

 
2 Para mais detalhes sobre aspectos observados e os critérios adotados pela autora em seu estado da arte, 

consultar a página do repositório da Universidade de Brasília. 

(https://repositorio.unb.br/handle/10482/10760?mode=full). 

 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/10760?mode=full
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Para a autora, a partir de 2000 cresceu o interesse acadêmico pela temática, o que 

impactou o discurso científico em Educação, fazendo aumentar o número de pesquisas 

sobre a necessidade de mudanças no cenário educacional (CAMPOLINA, 2012). 

Contudo, argumenta sobre a necessidade de ampliação das pesquisas sobre o tema, 

enfatizando como perspectiva para investigações futuras a articulação entre a inovação 

educativa e a dimensão da subjetividade. A autora destaca a necessidade de se avançar 

em pesquisas que aprofundem processos mais complexos da relação entre a inovação e 

os sujeitos envolvidos com a Educação. 

Assim, este levantamento de literatura visa responder à questão: Quais as são 

características do conhecimento científico sobre inovação pedagógica, no período 2009 - 

2018? Os critérios para essa seleção serão apresentados posteriormente. Para isso, 

implementamos uma revisão integrativa da literatura. Esse tipo de revisão é feito com 

reunião e síntese de estudos e visa responder a uma questão sobre um determinado 

fenômeno para aprofundar o conhecimento sobre ele (ROMAN; FRIEDLANDER, 1998; 

ERCOLE; MELO; ALCOFORDA, 2014).  

 

3.2 A revisão integrativa 

 

O método de revisão integrativa possibilita a combinação de estudos empíricos e 

teóricos e a inclusão de variados métodos de análise. “O termo ‘integrativa’ tem origem 

na integração de opiniões, conceitos ou ideias provenientes das pesquisas utilizadas no 

método” (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011, p. 127). É uma proposta rigorosa de 

pesquisa que pode ser utilizada na identificação de lacunas, revisões teóricas, definição 

de conceitos e análises de estudos sobre determinado tópico. As possibilidades de análises 

ampliam-se na medida em que são combinadas distintas técnicas de análises, porém 

mantêm o rigor da busca sistemática, evitando vieses e erros metodológicos (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). O Quadro 3.1 sintetiza as fases da revisão integrativa.  

A busca sistemática, que serve, tanto para revisões sistemáticas, quanto para 

revisões integrativas, conforme Ferenhof e Fernandes (2016, p. 550), visa à eliminação 

de vieses, a partir de estratégias de planejamento e sistematização de investigação. Na 

revisão integrativa, como nos outros tipos de revisão, é importante adotar e descrever 

previamente critérios para inclusão e exclusão. Essa revisão permite a “[...] inclusão de 

estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno 

analisado” (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 103). 
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Quadro 3.1: Etapas da revisão integrativa 

 

Fonte: Adaptado de Ercole, Melo e Alcoforda (2014) e Souza, Silva e Carvalho (2010). 

 

Como resultado, obtém-se um portifólio bibliográfico. Conclui-se que essa técnica 

de revisão se assemelha à revisão sistemática; entretanto, permite que sejam incorporados 

estudos de deferentes áreas do conhecimento como a área da saúde e da educação.  

 

3.3 Seleção das publicações 

 

Por meio de uma revisão integrativa de literatura, foi realizada uma pesquisa 

exploratória na produção científica na área da Educação sobre inovação pedagógica. Para 

os artigos, foram consultadas as bases Scientific Electronic Library Online – SciELO 

(todos os índices), o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES (por assunto e avaliados por pares) e o Sistema de 

Información Científica Redalyc (artículos). Em relação às teses, consultou-se a Biblioteca 

Digital de Dissertações e Teses – BDTD.  

Foi definido um período de 10 anos de publicações, do início de 2009 até o final 

2018, privilegiando-se o tratamento atualizado sobre o tema. O único termo indutor 
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utilizado para a busca foi “inovação pedagógica”, devido à polissemia identificada na 

literatura relacionada ao elemento “inovação”. Para todas as fontes foram selecionados 

os trabalhos que traziam o termo indutor no título, no resumo ou entre as palavras-chave. 

Essa estratégia foi adotada pelo fato de esses textos apresentarem “inovação pedagógica” 

como tema central. Os dados foram tabulados no programa Microsoft® Excel® versão 

365.  

Na seleção dos artigos, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: a) ser 

publicado em Língua Portuguesa, Inglesa ou Espanhola; b) ser inserido na área da 

Educação; c) ser publicado em periódico com extratos A e B1 (conferido por ISSN na 

Plataforma Sucupira, no quadriênio 2013-2016).  

As teses foram selecionadas segundo os critérios de inclusão: a) ser publicada em 

Língua Portuguesa, Inglesa ou Espanhola; b) ser inserida na área da Educação; c) estar 

disponível para consulta.  

Para todas as obras, os critérios de exclusão foram: a) trabalhos repetidos nas 

distintas bases; b) estudos repetidos ou adaptados pelos mesmos pesquisadores nas 

distintas naturezas de obras, priorizando-se teses; c) estudos que (mesmo atendendo aos 

critérios de inclusão) não tratavam de inovação.  

 

3.4 Análises e sínteses 

 

Após a organização dos textos segundo sua natureza, seus conteúdos foram 

analisados conforme as orientações de Bardin (2011). Assim, foram agrupados em 

diversas categorias temáticas. Esses agrupamentos consideram categorias previamente 

levantadas na tese de Campolina (2012). A opção por utilizar as mesmas categorias que 

a autora foi porque elas foram consideradas: a) adequadas para análise pretendida, ou 

seja, as categorias que a autora identificou eram pertinentes para a realização desta 

pesquisa; b) constituíam o primeiro estado da arte realizado sobre o tema inovação 

educacional, contemplando todas as naturezas de publicações entre 1998 e 2009; c) era 

uma tese de doutorado aprovada por uma branca examinadora, portanto, uma 

contribuição validada para a área de investigação.  

A autora identificou sete categorias nas quais se encaixavam os estudos que 

levantou: 1) projetos; 2) recursos pedagógicos; 3) currículo; 4) programas; 5) tecnologia; 

6) práticas pedagógicas; 7) gestão escolar (Quadro 3.2). 
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Quadro 3.2 Explicação das categorias adotadas para a análise dos estudos 

 

 
 

Fonte:  Elaborado pelo autor, a partir de Campolina (2012). 

 

 

Além das categorias previamente adotadas, destaca-se que, do estudo de 

Campolina (2012), com dados coletados até 2009, até 2018, foram identificados estudos 

que não se encaixam em nenhuma dessas categorias levantadas pela autora, o que indicou 

a necessidade de inclusão de uma nova categoria para fins desta análise, a categoria 

perspectiva psicossocial, conforme Quadro 3.3. 

A análise também considerou quantitativamente alguns aspectos das pesquisas: a) 

seus aspectos metodológicos; b) os contextos nos quais se deram; c) suas fontes e sujeitos 

participantes.  

 

Quadro 3.3: Nova categoria identificada 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para organização dos estudos, consultou-se Gil (2002), que divide os tipos de 
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pesquisas em três grandes grupos, conforme seus objetivos, o que serviu de arcabouço 

para classificação dos estudos levantados: a) as pesquisas exploratórias buscam uma 

aproximação do objeto de investigação, no intuito de dar mais familiaridade aos aspectos 

envolvidos no problema de pesquisa, e nesse sentido realizam levantamentos de literatura, 

buscam informações com quem teve alguma experiência com o problema, ou mesmo 

apresentam exemplos para facilitar o entendimento; b) já as pesquisas descritivas 

relacionam variáveis ou apresentam descrições que caracterizam o objeto do estudo; c) 

por fim, as pesquisas explicativas permitem maior imersão na realidade, pois explicam a 

razão dos fatos. Segundo o autor, elas têm como proposta central identificar quais fatores 

contribuem ou determinam a ocorrência de fenômenos. 

 

3.4.1 Artigos  

 

Inicialmente, foram encontrados 245 artigos. Após as triagens, conforme os 

critérios de inclusão e exclusão destacados anteriormente, foram selecionados 26 textos 

para as análises. Ressalta-se que 20 deles foram escritos por pelo menos um autor com 

formação stricto sensu em Educação. Notou-se que 1 foi publicado em inglês, 5, foram 

publicados em espanhol, e 20, em português. No Gráfico 3.1 observa-se uma assimetria 

na produção sobre o tema num período de dez anos (início de 2009 - final de 2018). 

Quanto à frequência, verifica-se a ausência de publicações em 2013 e um ápice em 2018. 

 

Gráfico 3.1: Frequência de publicações sobre inovação pedagógica no período 2009 - 2018 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os 26 artigos analisados estão divididos em 16 pesquisas descritivas, 6 

exploratórias e 4 explicativas. Foram identificadas 23 pesquisas empíricas e 3 não 

empíricas. Quanto à metodologia, 2 articulam métodos qualitativos e quantitativos e 24 

trazem metodologia exclusivamente qualitativa. Quanto ao contexto, 13 estudos 

focalizaram o Ensino Superior, 10, a Educação Básica, e 3 enfocaram a formação 

continuada. 

Das investigações empíricas, 6 publicações utilizaram documentos como principal 

fonte para a coleta de dados; em 6 estudos, a observação foi a principal técnica para a 

coleta; 4 elegeram o questionário semiestruturado; 3 privilegiaram entrevistas 

semiestruturadas; 1 trabalho utilizou, tanto entrevistas semiestruturadas, quanto 

questionários semiestruturados; e, 3 utilizaram técnicas diversas, como entrevistas, 

questionários, observação e análise documental. No que diz respeito às análises, 4 

pesquisas apresentaram a técnica de análise de discurso e 6 estudos utilizaram a técnica 

de análise de conteúdo. Nos demais, não foi encontrada menção à técnica de análise 

utilizada.  

Acerca dos sujeitos participantes nos estudos empíricos, 13 foram realizados com 

estudantes: 4 deles na Educação Básica, 5 no Ensino Superior e 4 na Pós-graduação. 

Foram realizados com professores 3 estudos: 1 com professores da Educação Básica e 2 

com professores do Ensino Superior. Com estudantes, professores e coordenadores do 

Ensino Superior foi realizado 1 estudo. Os demais coletaram informações a partir de 

documentos levantados.    

Em relação aos estudos não empíricos, 1 apresenta uma revisão não sistemática 

da literatura e 2 relacionam e analisam diferentes abordagens teóricas sobre inovação 

pedagógica. Ressalta-se que, a partir dos critérios estabelecidos, não foi encontrado artigo 

que tenha feito revisão sistemática da literatura sobre inovação pedagógica. 

 

3.4.2 Teses 

 

Foram identificadas 23 teses. Aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão 

supracitados, foram selecionados 17 trabalhos para análise. Ressalta-se que todas as teses 

foram escritas em português, que duas delas foram produzidas no contexto de pós-

graduação na área da Saúde, e as demais, em Educação. O Gráfico 3.2 revela assimetria 

na produção sobre o tema num período de dez anos (do início de 2009 ao de 2018).  

 



72 

 

Gráfico 3.2:  Teses publicadas sobre inovação pedagógica no período 2009 - 2018 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Verifica-se ausência de publicações em 2009, 2010 e 2011, nos bancos de dados 

pesquisados. Em 2012, 2013 e 2014 foi publicada uma tese por ano, já em 2015 e 2016 

observa-se um aumento nas publicações, sendo registadas 3 teses para cada ano. O ápice 

das pesquisas foi no ano de 2017, com 4 teses publicadas, mantendo esse quantitativo em 

2018. Ressalta-se que, mesmo com poucas teses produzidas no período, é perceptível um 

percurso ascendente na produção, o que parece promissor para o campo de investigação 

sobre o tema.   

As 17 teses analisadas são compostas por duas pesquisas exploratórias, duas 

pesquisas explicativas, 4 pesquisas descritivas e 9 investigações exploratório-descritivas. 

Foram identificados 16 estudos empíricos e 1 não empírico. Quanto à metodologia, 3 

pesquisas articulam métodos qualitativos e quantitativos, e 14 trazem metodologia 

unicamente qualitativa. Em relação ao contexto, 8 estudos focalizaram o Ensino Superior, 

7 estudos, a Educação Básica, 1 estudo focou a Educação de Jovens e Adultos – EJA e 1 

estudo, a literatura pertinente a tecnologias na Educação.  
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Das investigações empíricas, uma pesquisa utilizou apenas a observação 

participante como técnica para a coleta de dados, duas pesquisas contaram com 

entrevistas semiestruturadas, duas articularam entrevistas semiestruturadas com 

observação não participante, e 4 fizeram uso de entrevistas semiestruturadas com a análise 

de documentos. As demais pesquisas utilizaram metodologia para a coleta, que 

contemplava diversos recursos, como entrevistas semiestruturadas, questionários, grupos 

focais, observação em campo e gravações em vídeo.   

No que diz respeito às técnicas de análises nas pesquisas empíricas, 4 apoiaram-

se na análise de conteúdo, segundo Bardin (2011), 3 utilizaram técnicas de análises 

documentais, e uma, a Teoria do Discurso, segundo Ernesto Laclau (1985 apud SEIXAS, 

2014). As demais teses não salientam as técnicas que utilizaram para as análises, mas 

explicitam que a orientação epistemológica foi análises dos dados: uma destacou os 

itinerários da literatura de Paulo Freire; uma, a literatura de Pierre Bourdieu, mas sem 

especificar partes da referida teoria; uma inspirou-se na Ecologia Humana, Educação 

Ambiental, Educação de Jovens e Adultos, sem destacar autores ou obras nas respectivas 

correntes; uma trabalhou a partir do viés interacional da Teoria de Espaços Flexíveis de 

Aprendizagem, sem destacar autor ou obra; duas não mencionam técnicas de análise, 

embora apresentem categorias temáticas como resultados.  

Acerca dos sujeitos participantes nos estudos empíricos, 7 pesquisas foram 

realizadas unicamente com professores: 3 na Educação Básica e 4 no Ensino Superior; 

uma apenas com estudantes no Ensino Superior; 3 envolveram professores e alunos – 

uma pesquisa na Educação Básica, uma na EJA e uma no Ensino Superior. As demais 

contaram com a participação de professores e demais profissionais da organização: duas 

no Ensino Superior e uma pesquisa na Educação Básica. Os estudos não empíricos são: 

uma revisão sistemática da literatura, a partir de teses e 1 estudo teve documentos como 

fonte.  

As 17 teses identificadas distribuem-se por 11 IES. Essa distribuição mostra baixa 

consistência quanto ao número de obras por instituição, no período de uma década. De 

modo geral, conforme dados fornecidos pela BDTD e apresentados no Gráfico 3.3, a 

pesquisa em inovação pedagógica nas IES brasileiras ainda não atende à demanda 

registrada na literatura (BARRERO, 2016; FONSECA, 2004; REVAH, TOLEDO, 2016).   
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Gráfico 3.3: Teses sobre inovação pedagógica por IES 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da BDTD. 

 

Percebe-se, contudo, que a Universidade de Brasília – UNB tem um pouco mais 

de destaque no quantitativo. Além disso, observa-se que a maioria da produção sobre o 

tema se dá no contexto das instituições públicas. Adiante, apresenta-se uma apreciação 

qualitativa dessa produção. 

 

3.5 Categorias temáticas dos estudos 

 

Em se tratando das temáticas, nos 43 trabalhos analisados, divididos em 26 artigos 

e 17 teses, 12 enquadram-se na categoria tecnologias; 10, na categoria programas; 6, em 

práticas pedagógicas; 8 abordam projetos; 2 investigam recursos pedagógicos e 2, 

perspectiva psicossocial; 1 aborda gestão; e, 2 foram publicados na categoria currículo.   

 

3.5.1 Tecnologias 

 

A maioria dos trabalhos sobre inovação pedagógica encontra-se na categoria 

tecnologia. Na tese de Campolina (2012), essa foi uma das categorias em que a autora 

menos encontrou trabalhos. Alguns elementos, entre outros, podem fornecer indícios para 

interpretar a ascensão dessa temática nas pesquisas, como a transformação no 
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fornecimento, busca e acesso da informação (SAVIANI, 2016), a chegada de um público 

ávido por tecnologias nos variados espaços educativos (QUINTANILHA, 2017) e as 

recentes orientações da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – UNESCO, ou do Banco Interamericano de Desenvolvimento referentes ao 

incentivo à tecnologia educacional (CÉSPEDES; QUIRÓZ, 2011).  

Este levantamento indica que a maioria das investigações nessa categoria se deu 

no cenário do Ensino Superior (FERNANDES, 2011; LEITE; TRINDADE, 2014; 

VALENTE, 2014; VIDAL, 2015; PADILHA; ZABALZA, 2016; BRUNETTA, 2016; 

QUINTANILHA, 2017; ARRUDA; PRATA-LINHARES; PAREDES, 2018) Todos 

esses trabalhos/autores contribuem significativamente para a compreensão do estado do 

conhecimento sobre a relação entre inovação pedagógica e tecnologias na formação 

superior, constituindo elementos importantes para a identificação de fatores de sucesso e 

de insucesso à inovação educacional de base tecnológica, conforme apontamentos que 

seguem. 

Alguns estudos partem da perspectiva docente para avaliar os resultados 

pedagógicos da inovação promovida pelo uso de TICs (VIDAL, 2015; ARRUDA; 

PRATA-LINHARES; PAREDES, 2018) Além dos professores, um estudo também 

considerou a fala de gestores educacionais (BRUNETTA, 2016). Outros tomam como 

fonte a perspectiva do estudante (LEITE; FERNANDES, 2011; PADILHA; ZABALZA, 

2016; QUINTANILHA, 2017). Dois estudos utilizaram, principalmente, dados não 

empíricos para fazer essa avaliação (TRINDADE, 2014, VALENTE, 2014). Todos os 

estudos avaliam como positivo o uso das TICs, entretanto revelam entraves relacionados 

a sua implementação ou manutenção. 

Pesquisas como a de Valente (2014) e Leite e Fernandes (2011) indicam como 

principais entraves à inovação de base tecnológica: a dificuldade que o professor tem para 

sair do seu lugar de destaque no processo de ensino-aprendizagem; a falta de formação 

inicial e continuada para uso das tecnologias; a reprodução de práticas inerentes a uma 

pedagogia tradicional e do espaço presencial em espaços virtuais, mediados com o uso de 

TICs; o não comprometimento de todos os setores institucionais com a proposta de 

inovação; a falta de investimentos e de estrutura física adequada; e, a resistência de alguns 

docentes em usar as tecnologias.  

Entre os principais benefícios dessas inovações, destacam-se: o ganho de 

autonomia por parte do estudante, que passa a ter lugar de destaque no processo de ensino-

aprendizagem; a promoção de uma aprendizagem significativa; a possibilidade de 
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reflexão pelo docente, autoavaliação e reconstruções acerca da prática pedagógica; e, a 

utilização de recursos dinâmicos na promoção do engajamento estudantil (LEITE; 

FERNANDES, 2011; PADILHA; ZABALZA, 2016; QUINTANILHA, 2017).  

Ainda que esses benefícios ou malefícios citados tenham ocorrido a partir das 

inovações, poucos deles aprofundam seus significados e implicações no processo 

educacional, como no caso de Vidal (2015) e Padilha e Zabalza (2016). Possivelmente, a 

maioria dos estudos visava apenas explorar ou descrever a situação analisada. Em 

algumas pesquisas, como no trabalho de Valente (2014), não houve uma descrição 

aprofundada do contexto, e outras, como a de Arruda, Prata-Linhares e Paredes (2018), 

limitaram-se a uma descrição superficial do lugar onde foram realizadas. Do mesmo 

modo, não explicaram os desdobramentos dessa inovação para o contexto em que foram 

realizadas. Isso inviabiliza a compreensão, no geral, da relevância das TICs para a 

inovação pedagógica. Menos ainda, no específico, o entendimento de como a inovação 

apresentada impacta a realidade dos seus sujeitos participantes. Salienta-se que esse não 

foi o objetivo em muitas dessas pesquisas.  

Vidal (2015) representa aquele conjunto de pesquisadores que se preocuparam em 

descrever detalhadamente seus sujeitos participantes. A autora, que estudou um grupo de 

professores universitários, especifica que aqueles que são formadores de professores para 

a Educação Básica, os professores de Pedagogia, concebem inovação pedagógica, por 

vias tecnológicas, de forma diferenciada em relação aos outros professores universitários. 

Na pesquisa de Vidal (2015), os professores de Pedagogia não fazem distinção em 

lecionar com e sem tecnologia.  

Essa cautela foi identificada também em outros trabalhos, como o de Arruda, 

Prata-Linhares e Paredes (2018), que usaram um questionário com professores 

universitários em um estudo comparativo envolvendo o Brasil, o México e Espanha. Os 

autores indicam que os sujeitos utilizam a inovação conforme as suas necessidades, 

crenças e atitudes, mas todos os professores relataram interesse em desenvolver 

mediação. Alguns professores dessa pesquisa indicaram inclusive estar saturados em 

relação ao uso das TICs.  

Essa literatura é majoritariamente constituída por artigos científicos, talvez por 

isso não tenha havido espaço para mais explicações sobre a relação dos pesquisadores 

com o contexto da inovação pedagógica analisada. Acredita-se que essa informação seria 

importante, se considerada nesta análise. Entretanto, algumas pesquisas, como a de Leite 

e Fernandes (2011), apresentam o envolvimento dos pesquisadores com o objeto de 
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análise, o que imprime confiabilidade aos resultados, na medida em que se admite a 

influência de tal envolvimento sobre a investigação.  

Parte da literatura, exemplificada por Quintanilha (2017), assume a inovação pela 

via tecnológica como um processo de melhoria, a priori, que ocorre por meio da mudança, 

seja nas práticas pedagógicas, no espaço educativo, seja nas relações entre professores e 

alunos. Apesar disso, a maioria dos pesquisadores busca entender se as TICs de fato 

promoveram inovação pedagógica no contexto investigado, como Padilha e Zabalza, 

(2016), Brunetta (2016), Trindade (2014) e Vidal (2015). Trindade (2014), por exemplo, 

defende que a perspectiva eficienticista pode vir a ser um obstáculo à reflexão crítica 

sobre o papel das TICs.   

No conjunto, as TICs, per se, são tratadas como sendo a própria inovação 

pedagógica. Apesar de estar aceita por esses pesquisadores, a tecnologia não garante a 

prática pedagógica inovadora, ou seja, mesmo que o professor tenha acesso às 

ferramentas tecnológicas, isso não fará com que ele tenha prática inovadora (LEITE; 

FERNANDES, 2011; PADILHA; ZABALZA, 2016; BRUNETTA, 2016; VIDAL, 2015; 

TRINDADE, 2014; VALENTE, 2014). Nessas pesquisas, a inovação pedagógica 

independe do sujeito, uma vez que a inovação está pronta, mesmo antes da prática docente 

por meio das ferramentas tecnológicas.  

Mesmo que pesquisas como a de Leite e Fernandes (2011) tenham identificado o 

potencial da inovação na promoção da autonomia do estudante, outras apontam que o uso 

e a escolha de TICs continuam centrados na figura do docente (VALENTE, 2014). Por 

isso, Padilha e Zabalza (2016) destacam que, para haver inovação, os professores 

precisam mudar suas concepções de ensino.  

Esses estudos são coesos no que diz respeito à aceitação das TICs pelos 

estudantes, e destacam seu impacto positivo para esses sujeitos (LEITE; FERNANDES, 

2011; PADILHA; ZABALZA, 2016; QUINTANILHA, 2017). A maior divergência 

ocorre entre os estudos que tratam da aceitação desses recursos pelos professores. Por 

exemplo, enquanto Arruda, Prata-Linhares e Paredes (2008) não identificaram resistência 

quanto ao uso de TICs, Vidal (2015) indica haver resistência de alguns professores, e 

acredita que seja por medo de que o estudante saiba mais que eles próprios sobre a 

tecnologia, ou porque lhes faltam formação inicial e/ou formação continuada para sua 

utilização.  

Vidal (2015) explica que alguns professores ficam na zona de conforto por 

preferência, com suas metodologias tradicionais, não renovando suas práticas. Já outros 
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apontam a questão geracional e falhas na formação inicial como motivos para a 

resistência. Em contraste, Arruda, Prata-Linhares e Paredes (2018) indicam que os 

sujeitos de sua pesquisa reconhecem que o uso das TICs tem promovido inovação 

pedagógica, relatando inclusive a saturação em seu uso.  

Outro grupo de pesquisas incorporadas na categoria temática tecnologia foi feito 

no contexto da Educação Básica (CÉSPEDES; QUIRÓZ, 2011; SEIXAS, 2014; MELO, 

2017). Desses estudos, dois investigaram o uso de um computador por aluno e seu 

impacto no processo educativo (CÉSPEDES; QUIRÓZ, 2011; SEIXAS, 2014).  

Céspedes e Quiróz (2011) analisaram amplamente o estado dessas experiências 

nos países ibero-americanos, visando estabelecer uma base referencial para futuras 

pesquisas sobre o assunto. Primeiramente, investigaram as experiências latino-

americanas de implementação que obtiveram sucesso, notadamente no Uruguai, no Peru 

e na Argentina. A seguir, implementaram a mesma análise, porém considerando os 

contextos da Espanha e de Portugal e, finalmente, do Chile. Concluíram que houve uma 

rápida difusão das experiências 1 a 1 e, apesar dos grandes investimentos, tanto públicos, 

quanto privados, encontraram poucas evidências a respeito do seu custo-benefício. Do 

mesmo modo, não encontraram justificativas que comprovem a efetividade quanto à 

implementação e à manutenção dessas experiências.   

Seixas (2014), por seu turno, abordou uma experiência específica, em uma escola 

da rede municipal do Rio de Janeiro, e identificou diversas dificuldades na implementação 

da tecnologia, concluindo que, no contexto em que pesquisou, houve um hibridismo entre 

disputas contrastando tradição com inovação. Logo, os dois estudos identificaram 

entraves na implementação da inovação por meio das propostas 1 a 1.  

Por fim, um trabalho propôs-se a investigar tecnologias em teses publicadas de 

2008 a 2013 (MORAES, 2016), por meio de uma pesquisa do estado do conhecimento. 

Buscou-se caracterizar a temática da educação e tecnologias nas pesquisas acadêmicas 

em Educação no Brasil. A autora concluiu que persistem discursos centrados no 

tecnicismo, e destacou um tratamento acrítico da relação tecnologia versus educação.  

Vale ressaltar que essa categoria apresenta trabalhos que tomam inovação 

pedagógica centrada em tecnologias educacionais. Algumas obras partem do princípio de 

que tais recursos pressupõem inovação. Notou-se também que, apesar de contribuírem 

para o avanço no conhecimento sobre a temática, não foi o objetivo, em parte significativa 

dessas pesquisas, investigar as subjetividades envolvidas e suas implicações sobre a 

inovação abordada.  
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Conclui-se que a maior parte dessa literatura está mais focada em aspectos 

técnicos, relativos a implementação de artefatos, imposição de novas técnicas ou 

processos que necessitam do uso de TICs. Esse conhecimento caracteriza-se 

principalmente por obras que abordam a dimensão prescritiva da inovação pedagógica de 

base tecnológica, apontando seus aspectos positivos ou negativos.  

 

3.5.2 Programas  

 

A categoria programas foi a segunda maior categoria identificada na revisão de 

literatura. Nela estão os artigos e as teses que abordam inovação nos contextos 

educacionais por meio de políticas em nível nacional, estadual ou municipal. A maior 

parte dessas pesquisas se deu no contexto da Educação Básica (RESTREPO, 2012; 

CHAVES JUNIOR, 2016, 2017, 2018; CAETANO 2018; FIGUEIREDO, 2015; 

CHAGAS, 2012; REIS, 2018), e as demais enfocam a formação superior (CAMPOS, 

2016; SANTOS, 2017). Essa produção é, em sua maioria, composta por teses.  

Inicialmente, destaca-se a viabilidade na análise dessa produção para compreender 

o quadro do conhecimento sobre o tema. São trabalhos que abordam programas nos níveis 

federal (CHAVES JUNIOR, 2016, 2017, 2018; CAETANO 2018), estadual 

(FIGUEIREDO, 2015; CHAGAS, 2012) e municipal (REIS, 2018), e versam sobre seus 

impactos na Educação.  

Destarte, assinala-se, também, a representatividade qualitativa dessa produção, 

indicando sua pluralidade e sua amplitude dimensional, em âmbitos local (SANTOS, 

2017) e multicêntrico (CAMPOS, 2016), abrangendo casos específicos ou estabelecendo 

análises comparativas entre programas inovadores e seus efeitos na formação dos sujeitos.  

Nota-se, também, variação metodológica, com estudos nos níveis micro e macro, 

contemplando desde macroanálises qualiquantitativas, visando identificar posições 

sociais, até estudos de casos específicos. No geral, trabalhos metodologicamente bem 

estruturados e apoiados na literatura pertinente, consoantes com as suas orientações 

epistemológicas. Essas posições são devidamente explicitadas ao longo do texto.   

Quanto à dimensão temporal, alguns trabalhos (CHAGAS, 2012; CHAVES 

JUNIOR, 2016, 2017, 2018) estabelecem uma perspectiva histórica para analisar 

propostas que consideram, a priori, como inovadoras. Assim, Chaves Junior (2016, 2017, 

2018) analisa, nesses três estudos, o contexto de um programa de inovação pedagógica 

ocorrido nas décadas de 1950 e 1960, no Paraná. O programa analisado ocorre em um 
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momento político brasileiro de grande efervescência das propostas de renovação 

educacional, no sentido de uma preparação para uma nova realidade social e científica no 

Brasil.  

No primeiro texto, ele trata dos aspectos gerais do programa; no segundo, 

estabelece relações com outras propostas congêneres; já no terceiro texto, busca analisar 

a relação entre as propostas inovadoras e suas inspirações. Suas conclusões trazem 

elucidações interessantes para a compreensão de inovações por meio de aspectos 

programáticos. O programa, exógeno à escola, configurou-se como uma boa proposta. 

Por questões financeiras, e por não possibilitar o acesso de todos os estudantes da 

instituição ao programa, foi descontinuado.   

Segundo Chaves Junior (2018), as experiências de inovação, notadamente 

propostas de classes integrais, guardavam semelhanças com suas origens. Entretanto, 

ganharam contornos próprios dos contextos nos quais se deram, o que contribuiu para seu 

sucesso. Tal êxito se deve ao contexto social em que o programa foi implementado; havia 

um intenso debate sobre a urgência de propostas inovadoras, visando atender às reformas 

políticas então empreendidas (CHAVES JUNIOR, 2017).  

Outro trabalho que fez uma análise histórica foi o de Chagas (2012); porém, 

apoiado na teoria gramsciana, sua abordagem considerou as relações desiguais entre 

classes sociais, em meio a conflitos entre neoliberalismo e democracia. O autor demarca 

a existência de uma escola dual, plena para os ricos e precarizada para os empobrecidos. 

Foi desenvolvida uma análise sobre a experiência Animação Cultural, dos CIEPs, dos 

anos 1980 no estado do Rio de Janeiro. A experiência foi considerada como inovadora 

por ser uma tentativa de superar as mazelas da escola dual, resultado das relações 

desiguais entre as classes. Destaca-se como inovadora a convivência de saberes populares 

e aqueles produzidos na escola. A proposta buscava superar a dicotomia entre os saberes 

e, por meio de uma práxis artística, a formação na totalidade humana.  

As pesquisas de Figueiredo (2015) e Reis (2018) versam sobre programas 

educativos inovadores voltados ao Ensino Médio. Enquanto um aborda o Programa 

Ensino Médio Inovador, em nível estadual (FIGUEIREDO, 2015), o outro enfoca o 

Ensino Médio Politécnico, no âmbito municipal (REIS, 2018). Ambos chegaram a 

conclusões positivas quanto aos programas analisados. Por exemplo, Reis (2018) 

concluiu que a proposta do Estado intencionou estabelecer uma inovação emancipadora, 

sustentada em fundamentos socialistas e da educação popular. Analogamente, Figueiredo 

(2015) indicou que o programa favoreceu a autonomia escolar, houve um “redesenho” 
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qualitativo da escola, considerado por ele como um indicador de inovação. Contudo, 

enquanto Reis (2018) considera, a priori, que o programa é inovador, Figueiredo (2015) 

demonstra uma atitude cética em relação à proposta abordada. Esse autor se propôs, por 

exemplo, a analisar e explicitar intenções do programa, verificando que ele implica 

mudanças significativas nas escolas. Essa diferença parece ser relevante para as análises.  

Nesse sentido, apesar de entender, a priori, a qualidade inovadora do programa, 

Reis (2018) assinala que ele não teve sucesso. Isso ocorreu porque, segundo o autor, a 

falta de investimentos na infraestrutura escolar e a ideologia da meritocracia 

representaram entraves à implantação do programa. Destacou-se, também, o quadro 

pouco propício à inovação pedagógica na rede, demarcado por um modelo de ensino 

bancário, um currículo fragmentado e uma avaliação seletiva e classificatória, além de 

problemas na formação do professorado.   

Por outro lado, Figueiredo (2015), mesmo não tendo tomado, a priori, o programa 

como inovação pedagógica, chegou à conclusão de que se tratava, de fato, de uma 

proposta inovadora. Destacou que a proposta possibilitou a autonomia da unidade escolar, 

mas, principalmente, a integração entre as áreas de conhecimento, que expressam um dos 

princípios fundantes do Programa: a integração entre as áreas do conhecimento. 

Considera-se preponderante na comparação entre essas duas teses que o 

envolvimento dos atores impactados pelo programa, visto como inovação pedagógica, foi 

fundamental para o sucesso ou insucesso da proposta. Portanto, é relevante que sejam 

considerados, no contexto educacional, os professores, os alunos, os gestores e demais 

sujeitos que serão impactados, não apenas em aspectos objetivos, mas principalmente nos 

subjetivos.   

Restrepo (2012) investiga a inovação pedagógica a partir de um programa estadual 

que envolveu doze municípios, denominado “Comunidade de Aprendizagem para a 

Educação e a Ação Ambiental”. Para o autor, as possibilidades da educação ambiental 

são diversas. Em sua pesquisa, aponta como a inovação pedagógica, a partir de um 

programa educativo que envolve escolas e as comunidades ao seu entorno, permite uma 

ressignificação das práticas sociais e uma valorização do meio ambiente.    

Isoladamente, Caetano (2018) elabora uma análise não-empírica, apoiada na 

perspectiva da governamentalidade ensaiada por Michel Foucault (apud CAETANO, 

2018), com o objetivo de analisar transformações educacionais engendradas pelo governo 

português. O autor critica a falta de articulação entre as políticas públicas e as práticas de 

ensino-aprendizagem. Além disso, denuncia que o neoliberalismo torna-se adequado à 
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ação governamental como uma forma técnica e explica que o trabalho docente exigirá sua 

inserção em rede, implicando profissionalidade coletiva. Conclui, portanto, que os 

professores estão para seus alunos como o governo está para os professores e que, nesse 

sentido, rupturas são necessárias. Para Caetano (2018), a escola precisa mudar, para que 

seja libertadora.   

Ainda na categoria programas, em relação às pesquisas que enfocam inovações na 

formação superior, uma pesquisa aborda a formação do cientista social (SANTOS, 2017), 

e uma outra, a formação do médico (CAMPOS, 2016). Santos (2017) parte da perspectiva 

de alunos, e Campos (2016) busca a compreensão do fenômeno a partir dos professores 

e alunos.  

Partindo da inovação pedagógica implementada pelo Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência, Santos (2017) investigou representações sociais de 

bolsistas licenciandos em Ciências Sociais sobre a Sociologia. A partir da Teoria das 

Representações Sociais, o autor utilizou a abordagem tridimensional de Willen Doise 

(2001, apud SANTOS, 2017), apoiando-se, ainda, em Pierre Bourdieu (2003, apud 

SANTOS, 2017), para analisar o universo simbólico de seus sujeitos participantes. 

Concluiu que, a partir da experiência com o programa, os laços identitários dos estudantes 

com a licenciatura foram fortalecidos (SANTOS, 2017). Do mesmo modo, identificou 

um estreitamento do universitário com a carreira docente, o que, segundo ele, não 

secundarizou a relevância da pesquisa no processo formativo do estudante. Portanto, 

concluiu que o programa contribuiu para equilibrar os conhecimentos inerentes à área e 

a consequente preparação para o ensino e a formação para a pesquisa.  

Campos (2016) propõe-se a analisar inovações pedagógicas no ensino da 

Medicina a partir das implicações suscitadas pelo Programa Mais Médicos em uma 

faculdade brasileira, em comparação com outro tipo de formação em uma universidade 

espanhola. A inovação proposta orienta a formação, na instituição brasileira, à atenção 

básica, colocando-a contrária a um ensino tradicional da profissão, e, na instituição de 

ensino espanhola, o enfoque é tornar o médico um profissional competitivo.  

Campos (2016) entende inovação como uma ruptura com práticas pedagógicas 

tradicionais. Ela indica que houve resistência por parte dos alunos e professores 

brasileiros à proposta de inovação implementada, principalmente considerando o 

contexto do programa Mais Médicos que, para a autora, causou um desequilíbrio nas 

práticas, tanto profissionais como pedagógicas, entre os médicos e professores de 

Medicina. Dados da pesquisa da autora apontam que os profissionais cubanos imprimem 
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mais humanidade e sensibilidade ao trabalho desenhado no Sistema Único de Saúde – 

SUS que os profissionais brasileiros, o que teria engendrado a necessidade de adequação 

das práticas dos profissionais brasileiros.  

Nota-se que ambas as pesquisas obtiveram resultados valorativos quanto à 

inovação motivada pelo programa. Assim, não apresentaram entraves significativos 

referentes aos programas investigados e sua relação com a inovação pedagógica. 

Entretanto, vale ressaltar que ambos os estudos pouco aprofundaram a questão da 

inovação pedagógica em suas análises.  

A esse respeito, Campos (2016) explica que, apesar de ter iniciado sua tese 

propondo abordar a inovação pedagógica como ruptura pragmática, a riqueza da realidade 

superou esse objetivo inicial. Já Santos (2017) aborda sutilmente a perspectiva da 

inovação, mas principalmente pela visão da Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes). Decerto, não foi interesse do autor aprofundar essa noção 

quanto aos seus sujeitos participantes. “Em síntese, essa proposição de mudança estaria 

relacionada com sentido dado à inovação no programa” (SANTOS, 2017, p.158). 

Essa literatura é composta majoritariamente por teses. Possivelmente, por isso 

encontram-se bem apresentados nos textos os contextos das pesquisas, o que, certamente, 

contribuiu para a compreensão do modo como as propostas inovadoras via programas 

podem influenciar os sujeitos e a Educação.  

Conclui-se, portanto, que há, por parte dos pesquisadores dessa temática, um 

posicionamento crítico a respeito de como os programas impactam seus sujeitos 

participantes. Ressalta-se a viabilidade desses trabalhos para se conhecer o estado do 

conhecimento sobre a temática da inovação pedagógica.  

 

3.5.3 Práticas pedagógicas  

 

Na categoria temática práticas pedagógicas estão as pesquisas que abordam 

inovações pedagógicas circunscritas a práticas de professores. Esses estudos enfocam o 

Ensino Superior (ORDONEZ-ORDONEZ, 2018; OLIVEIRA, 2018), a Educação Básica 

(ALVES, 2015; RUÍZ, 2017; BOSSLER et. al, 2009) e a Pós-graduação em Educação 

(KLUBER, 2016).  

Dos estudos sobre as práticas pedagógicas inovadoras na Educação Básica, dois 

enfocam os alunos como sujeitos participantes (BOSSLER et. al, 2009 e RUÍZ, 2017). 
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Os dois promovem uma modificação nas práticas de ensino de conteúdos considerados 

difíceis pelos estudantes.  

Ambas as pesquisas expuseram seus sujeitos participantes a atividades 

consideradas inovadoras, como desenvolvimento de projetos, buscando trazer os alunos 

para o centro do processo de ensino-aprendizagem. As coletas foram feitas após as 

experiências. Ruíz (2017) identificou que o componente cultural influencia bastante a 

recepção estudantil às inovações pedagógicas propostas. Os dois estudos indicam a 

necessidade de se considerar o contexto cultural dos alunos em que se dará a inovação. 

Suas análises também revelaram a noção de uma aula tradicional versus uma aula não 

tradicional.  

Mesmo Alves (2015) tendo apresentado a perspectiva dos professores da 

Educação Básica, igualmente a Bossler et. al (2009) e Ruíz (2017), seus estudos são 

coesos ao afirmar que o planejamento e a organização escolar tendem a criar barreiras à 

inovação em práticas pedagógicas. Os autores defendem a importância de certo grau de 

liberdade para a adequação das práticas pedagógicas ao contexto.  

Alves (2015) destaca que, em relação ao contexto analisado, há uma 

desarticulação entre conteúdo curricular e suas práticas inovadoras, persistindo, entre seus 

sujeitos, uma preocupação em cumprir os conteúdos curriculares. A necessidade de forçar 

a prática para comportar determinados conteúdos impede a inovação. Outra barreira à 

inovação pedagógica pela prática docente é a preocupação que os professores têm em 

preparar os estudantes para provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Das investigações feitas no Ensino Superior, uma delas abordou práticas 

pedagógicas no curso de Medicina (OLIVEIRA, 2018). Partindo de uma concepção 

emancipatória de inovação, a autora buscou identificar limites e possibilidades para 

práticas pedagógicas inovadoras. Considera, a priori, que a docência inovadora é aquela 

que articula as dimensões institucional, pessoal e profissional.  

Oliveira (2018) baseou-se no itinerário de Paulo Freire (2001; 2011, apud 

OLIVEIRA, 2011) para executar uma pesquisa-ação. Seus resultados revelam a 

necessidade de rever o modelo tradicionalmente utilizado nas instituições de 

desenvolvimento profissional docente, e indicam a necessidade de novos modelos de 

formação docente. Do mesmo modo, é preciso haver desenvolvimento de habilidades de 

relacionamento demandado pela diversidade das relações na universidade.   

Já Ordonez-Ordonez (2018), no contexto de formação de professores para o 

ensino de línguas, evidencia que não há um método único para se ensinar uma língua. A 
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autora indica que são necessárias experimentações que proporcionem práticas 

pedagógicas diferenciadas. Conclui que a utilização de materiais autênticos, de acordo 

com o contexto no qual se ensina, e não comerciais, permite que o professor tenha uma 

prática inovadora. As inovações em práticas pedagógicas devem estar de acordo com o 

contexto social no qual elas se dão. Assim, o trabalho docente orienta-se em função de 

quem se quer ensinar.  

Por fim, o único trabalho feito em nível da pós-graduação (KLUBER, 2016) tinha 

o objetivo de implementar um ensino que mitigasse o acirramento da produção científica, 

demandado pela Capes, que exige alta produtividade científica. O autor criou práticas 

pedagógicas estratégicas em sua disciplina na pós-graduação em Educação. Seus 

resultados indicam que, mesmo com elementos considerados tradicionais, como a leitura 

e a escrita, é possível inovar. Nesse sentido, o autor evidencia que a inovação independe 

das ferramentas, e que, por outro lado, está intimamente relacionada ao desejo de inovar. 

Destaca-se que essa inovação pedagógica veio para solucionar um problema formativo 

que o autor havia identificado, a necessidade de produção pela produção, ou seja, uma 

produção para atender às exigências da Capes, mas que não permitia o aprofundamento 

teórico formativo necessários aos alunos de pós-graduação.  

Em comum, todos esses trabalhos indicam que a pressão exercida pela instituição 

onde as práticas pedagógicas inovadoras se inscrevem tende a ser inibidora da inovação, 

pois, em geral, as instituições impõem recursos ou conteúdos desarticulados com o que o 

professor vivencia na sua prática diária. Destaca-se que essa mesma imposição, em geral, 

é motivada por uma cultura institucional que está em desacordo com a realidade 

vivenciada pelo professor na sala de aula.   

Apesar disso, essas imposições institucionais são as principais motivadoras das 

inovações pedagógicas. Todas as experiências mostram que a prática docente tem a 

função de articular e adaptar o conteúdo, o método, o recurso à realidade observada no 

espaço educativo, na lida direta com o educando. Portanto, todos destacam a necessidade 

de adequação da proposta pedagógica institucional ao contexto sociocultural dos 

estudantes. Evidenciam, assim, que as práticas pedagógicas inovadoras são propostas que, 

bem mais do que serem consideradas, devem ser estimuladas.  
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3.5.4 Projetos  

 

Outros nove trabalhos foram incluídos na categoria projetos. Alguns debruçam-se 

sobre o Ensino Superior (OSORIO, RODRÍGUEZ, 2010; ROMERO, 2010; SILVA, 

2018; COUTO, 2013; MIRANDA-CALDERÓN; ANGULO-HERNÁNDEZ; ROMÁN-

LÓPEZ, 2018), um estudo enfoca a Educação Básica (SILVA; RIBEIRO, 2018), um 

focaliza o contexto da formação de jovens e adultos (PEREIRA, 2017) e um deles foi 

feito sobre a pós-graduação em Educação (SANTOS, 2011).  

Em todos eles, o engajamento dos sujeitos envolvidos com o projeto foi 

preponderante para seu sucesso. Assim, à medida que os indivíduos acreditem no projeto, 

os resultados tendem a ser potencializados. O estudo de Silva e Ribeiro (2018) abordou o 

caso da Escola da Ponte, em Portugal. Os pesquisadores indicaram que o sucesso dessa 

escola se deve ao caráter inovador do projeto pedagógico. Indica, ainda, que o espaço 

aberto, em si, não significou inovação pedagógica, uma vez que partem do princípio de 

que as ações são condicionadas à subjetividade dos sujeitos envolvidos na ação.  

Em relação às pesquisas que abordam projetos inovadores no Ensino Superior, 

dois deles enfocam o trabalho docente como elemento principal. Porém, enquanto Silva 

(2018) analisou o impacto do projeto sobre o trabalho docente, Couto (2013) propôs-se a 

analisar o impacto do trabalho do professor universitário sobre o projeto considerado 

inovador. Ambos concluíram que, para o sucesso da inovação pedagógica é fundamental 

que haja uma formação docente condizente com a proposta institucional. Couto (2013) 

investigou professores universitários estabelecendo seu papel frente a projetos de 

inovação pedagógica. A autora indica que há, ainda, uma valorização da pesquisa em 

detrimento do ensino, persistindo uma nítida separação entre a teoria e a prática, o que 

concorre para o insucesso de projetos inovadores no âmbito universitário.   

Compreende-se como viável a promoção de inovações pedagógicas por meio da 

implementação de projetos; entretanto, para Silva (2018) é importante considerar a 

relação entre o espaço educacional, o método e a experiência dos sujeitos. O autor 

promove sua investigação no contexto da formação docente e explica que ela está 

diretamente ligada à prática docente. Desse modo, indica ser necessário valorizar o 

trabalho do professor universitário, principalmente quanto ao ensino, tarefa que 

essencialmente está na identidade desse profissional (SILVA, 2018; COUTO, 2013). 

Outro trabalho que abordou um projeto no contexto da formação superior foi o de 

Miranda-Calderón, Angulo-Hernández e Román-López (2018), que analisaram um 
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projeto denominado Programa Perfis, implementado pela Universidade da Costa Rica, 

cujos objetivos principais eram: incentivar a participação de professores e alunos a 

desenvolverem propostas de aprendizado inovadoras; identificar práticas pedagógicas 

caracterizadas como inovadoras, orientadas para a melhoria educacional; destacar 

modelos de inovação, bem como as condições contextuais facilitadoras de inovações 

pedagógicas; e, desenvolver inovações e sistematizá-las.  

Por esses objetivos, parece claro que o projeto em si, a priori, não era considerado 

como o elemento inovador, mas serviria para levantar exemplos de inovação pedagógica. 

No entanto, as características que o projeto foi assumindo fez com que ele próprio fosse 

um exemplo de inovação pedagógica.  

Segundo os autores, a partir de uma perspectiva educacional integral e inovadora, 

o projeto permitiu uma construção coletiva envolvendo profissionais de distintas áreas. 

Entretanto, reconhecem que diversos desafios marcaram sua implementação, quais sejam, 

a criação de uma equipe multidisciplinar que o programa exigia, mudança nas práticas de 

pesquisa, com a incorporação de estratégias de design, bem como a própria atitude 

acadêmica, que se colocou disponível à mudança e à inovação.  

Nesse sentido, ratifica-se a relevância de se considerar os sujeitos envolvidos nos 

projetos para a inovação pedagógica. Isso porque parece que o perfil plural dos indivíduos 

relacionados ao projeto tende a potencializar seus resultados. Entretanto, essa variação no 

perfil dos participantes tende a ser um grande desafio na implementação de projetos 

inovadores.  

Por exemplo, Miranda-Calderón, Angulo-Hernández e Román-López (2018) 

consideram que a concretização de um trabalho interdisciplinar que implica o 

engajamento de alunos de diversas áreas profissionais foi o elemento fundamental para a 

proposta. Percebe-se, assim, que sua pesquisa resulta da aplicação de um projeto, como 

ocorre na investigação de Silva (2018). 

A pesquisa de Pereira (2017), mesmo não realizada no contexto da formação 

superior, guarda essa aproximação em relação a esses outros estudos. Os três partem de 

uma intervenção proposital dos pesquisadores no contexto dos sujeitos participantes, o 

que configura propostas de pesquisa-intervenção. Ressalte-se que a pesquisa-intervenção 

tem sido cada vez mais utilizada no campo educacional, no que tange a inovação 

pedagógica por meio de projetos inovadores. Esse tipo de pesquisa, nesses estudos 

levantados, se mostrou eficiente, em termos de contribuição, tanto científica quanto 

social.  
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Isso se exemplifica na proposta de Pereira (2017), que teve como objetivo 

principal contribuir para melhorias nas relações de ensino-aprendizagem de estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos. Conforme a autora, isso foi implementado com base em 

um trabalho pedagógico transdisciplinar, práticas corporais e estéticas, tendo como 

principais sujeitos os estudantes. O resultado de sua intervenção levou os alunos a uma 

experiência potencializadora do aprendizado, concluindo-se como uma inovação 

pedagógica.   

Voltando ao contexto da formação superior, Osorio e Rodríguez (2010) e Romero 

(2010) investigam as possiblidades formativas a partir da utilização do cinema como 

elemento central de projetos pedagógicos inovadores. Destaca-se que Osorio e Rodríguez 

(2010) investigaram a viabilidade do método na formação de professores, e que Romero 

(2010) olhou um contexto mais amplo da formação superior.  

Ambos descrevem resultados positivos, reconhecendo a viabilidade da aplicação 

do cinema na formação universitária. Essas investigações ressaltam o potencial 

pedagógico do cinema na sociedade da imagem (OSORIO, RODRÍGUEZ, 2010). Nesse 

sentido, Romero (2010) concluiu que o cinema é um instrumento considerável ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, e que fortaleceu as relações entre 

professor e alunos.  

A partir da ótica da professora e de seus alunos, Santos (2011) desenvolveu, no 

âmbito de uma Pós-graduação em Educação, um projeto intitulado “A pergunta como 

mecanismo pedagógico na construção de problemas de pesquisa”. A autora conclui que, 

a partir da implementação do projeto, seus resultados permitiram muitos ganhos para os 

estudantes e boas reflexões sobre a sua própria prática pedagógica. Indica que a 

racionalidade técnica que marca o paradigma positivista tende a ser uma barreira à 

inovação pedagógica, pois onde há verdade absoluta não há espaço para a inovação. 

Essas pesquisas que tiveram projetos como inovação pedagógica obtiveram 

resultados consideravelmente positivos, proporcionando melhorias significativas para os 

sujeitos impactados por eles. Ficou claro que tais propostas provocaram rupturas 

epistemológicas, que recaíram sobre a própria noção da prática pedagógica.  

Conclui-se, a partir desses estudos, que não se pode considerar, a priori, um 

projeto como inovação pedagógica, pois para que seja inovador é necessário o 

engajamento dos sujeitos impactados por ele. Disso depende seu sucesso. Portanto, para 

um projeto ser de inovação pedagógica, conforme essa categoria temática, ele precisa ser 

eficaz.   
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3.5.5 Currículo 

 

Os dois trabalhos encontrados que tratam dessa temática foram desenvolvidos no 

contexto do Ensino Superior, ambos em cursos de Medicina (TEOFILO, SANTOS, 

BADUY, 2017; SOUZA et al., 2015). Esses estudos analisam os conteúdos curriculares 

como possiblidades de inovação pedagógica e proporcionam conclusões distintas. 

Ambas as pesquisas sugerem inovações no currículo no intuito de responder às 

demandas externas ao curso. Souza et al. (2015) consideram essa inovação uma resposta 

ao desafio de formar médicos capacitados para sua função, mediante os riscos ambientais 

à saúde pública. Já Teofilo, Santos e Baduy (2017) buscam responder às demandas do 

Sistema Único de Saúde – SUS e às mudanças que ele provocou nas práticas docentes.  

As conclusões dessas pesquisas apresentam um interessante contraste. Teofilo, 

Santos e Baduy (2017) analisaram práticas pedagógicas experimentais e inovadoras na 

formação médica para atender a essa demanda do SUS. Eles indicam que as inovações 

curriculares não produziram transformação significativa a ponto de interferirem no 

modelo real de formação em Medicina.  

Por outro lado, Souza et al. (2015), a partir do que observaram, consideram que é 

viável a inovação pedagógica por meio da mudança curricular. Concluem que uma 

proposta inovadora por incremento de conteúdos curriculares deve considerar a não 

separação e o não isolamento dos saberes. Salientam que uma inovação pedagógica, por 

esse meio, deve permitir a interligação dos conhecimentos produzidos nos diversos 

campos do saber.  

Para esses autores, o currículo deve ser consoante com a complexidade do mundo 

contemporâneo, implicando tanto a adoção de novas atitudes pelos professores em relação 

aos seus alunos, quanto a ruptura epistemológica polarizante, em busca de um 

conhecimento transversal. A inovação pedagógica é, então, centrada na incrementação 

curricular. 

 

3.5.6 Recursos pedagógicos 

 

Duas pesquisas enfocaram recursos pedagógicos associados à inovação 

pedagógica. Ambas abordaram a temática em uma perspectiva histórica. Berto e Simões 

(2017) investigaram o rádio e o cinema escolares sob a concepção da escola nova, no 
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Espírito Santo, da década de 1920. Já Revah e Toledo (2016) analisaram o conteúdo da 

revista Educação Hoje, de 1969 a 1971. 

É interessante observar que ambas as pesquisas articulam social e historicamente 

os recursos abordados. A partir de pesquisas teóricas, tratam os recursos pedagógicos para 

além de seus aspectos objetivos, explorando sua natureza cultural. Isso possibilitou aos 

dois estudos potencializarem os resultados das análises, uma vez que os recursos foram 

inseridos, respectivamente, na cultura.  

Nesse sentido, os autores promovem uma contextualização complexa do objeto de 

análise, permitindo uma compreensão global da inovação e de seus efeitos socioculturais. 

Portanto, seus resultados evidenciam aspectos simbólicos, econômicos e políticos. 

Ambos destacam o grande potencial inovador do recurso abordado e apontam que 

questões políticas motivaram o encerramento das experiências inovadoras, 

respectivamente, uma deposição de governo e um golpe militar. 

Nas duas pesquisas, avalia-se positivamente a proposta inovadora. Isso permite 

inferir que nem sempre mudanças políticas visam à melhoria educacional ou, pelo menos, 

à manutenção de experiências consideradas benéficas à Educação. Ressalta-se, assim, a 

indiferença de determinadas correntes políticas com a questão da melhoria da Educação 

brasileira.  

 

3.5.7 Perspectiva psicossocial  

 

Dois estudos focalizaram a subjetividade relacionada à inovação pedagógica, 

ambos no contexto da formação superior. A partir da perspectiva dos professores, 

debruçaram-se sobre a importância dos aspectos psicossociais em relação a inovações 

pedagógicas (ARAÚJO; BELIAN, 2018; FIGUERÊDO, 2018). Os dois contribuem 

significativamente para a compreensão das representações sociais de professores a 

respeito de inovação pedagógica no contexto universitário em geral.  

Figuerêdo (2018) propõe uma investigação psicossocial sobre o lugar da 

criatividade na inovação pedagógica do professor universitário. A pesquisa foi apoiada 

na Teoria das Representações Sociais e na Psicologia da Arte. Participaram de sua 

pesquisa 120 professores de variadas áreas na formação superior. Seus resultados indicam 

que a criatividade nos currículos dos cursos vem sendo relacionada ao campo das artes. 

Seus sujeitos participantes relacionaram a criatividade à pesquisa, à interação, à inovação, 

às TICs e à liberdade. A autora concluiu que, na Educação Superior, criatividade, 
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tecnologia e inovação foram consideradas como sinônimos; entretanto, salienta que são 

conceitos distintos.  

Araújo e Belian (2018), em um estudo apoiado na Teoria das Representações 

Sociais, investigaram concepções de docentes universitários, de diversos cursos, sobre 

práticas pedagógicas inovadoras no contexto do Ensino Superior. Partem da premissa de 

que a sociedade contemporânea, análoga ao desenvolvimento tecnológico dos meios 

comunicacionais e de informação, vem exigindo a substituição de métodos e técnicas 

tradicionais por novas formas de pensar e fazer a educação no nível superior.  

Apoiados, entre outros, em Freire (2014, apud ARAÚJO; BELIAN, 2018), os 

autores relacionam o modelo tradicional a um ensino pautado pela possibilidade da 

transmissão do conhecimento do professor para o aluno – aquele, ator principal, e este, 

secundário; portanto um ensino baseado na memorização de conteúdos. Os autores 

corroboram aqueles que entendem a inovação pedagógica como uma ruptura conceitual, 

e consideram-na como um repensar, um reestruturar o ensino, caracterizando-a como 

mudança nos paradigmas.  

Araújo e Belian (2018) destacam três aspectos que devem ser considerados para 

o fortalecimento da inovação pedagógica no contexto da formação superior: o potencial 

mediador da afetividade entre alunos e professor; a integração de saberes de distintas 

fontes; e, a manutenção da estreita relação entre objetivos e metas educacionais, por meio 

de um contínuo processo avaliativo. 

Dos sujeitos participantes, 206 docentes universitários, 53,59% referem-se à 

inovação pedagógica como “[...] métodos e técnicas de ensino que estimulem a 

aprendizagem”; 12,41%, como “[...] tecnologias da informação e da comunicação 

mediando a prática pedagógica”; 12,41%, como “[...] compartilhar de saberes e vivências 

entre docentes e discentes”;“12,41%”, como “integração entre teoria e prática"; e, 9,15%, 

como “[...] aluno como protagonista da prática pedagógica” (ARAÚJO; BELIAN, 2018, 

p. 398). 

Os autores concluem ressaltando a grande importância de se motivar professores 

universitários a uma formação significativa e humanizadora, no intuito de provocar uma 

ruptura paradigmática, “[...] gerando uma demanda na universidade que vá além da 

formação discente, recaindo na formação docente, que será facilitador de formação no 

ciclo da educação universitária” (ARAÚJO; BELIAN, 2018, p. 393). 

Tais estudos auxiliam na compreensão de aspectos subjetivos relacionados à 

inovação por professores universitários de um modo geral. Destaca-se que não fizeram 
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uma pesquisa específica com o grupo de professores da formação em Pedagogia. Não 

mapearam aquele que forma o professor pedagogo.  

Desse modo, apesar da considerável contribuição, seus resultados não respondem 

ao problema desta pesquisa, pois não foi esse o objetivo deles. Contudo, sua aproximação 

epistemológica com esta pesquisa permite entender o grande grupo formado por 

professores universitários.  

 

3.5.8 Gestão 

 

Bem como nas pesquisas localizadas em outras categorias, Marques (2011) 

destaca a valorização da pesquisa e a desvalorização do ensino e da criação de práticas 

pedagógicas inovadoras. Assinala que fragilidades inerentes à gestão impedem o 

surgimento de espaços reflexivos sobre o ensino-aprendizagem e inviabiliza a articulação 

entre pesquisa e ensino. Defende que a gestão acadêmica tem mecanismos para estimular 

a inovação pedagógica, desde que valorize o trabalho pedagógico de ensinar.  

Não abandona a ideia de que a inovação pedagógica depende da pesquisa, porém 

explica que essa relação não está dada, sendo necessárias propostas de gestão acadêmica 

que promovam os nexos nessa relação. Portanto, a gestão do conhecimento universitário 

deve estar comprometida com essa articulação. O autor conclui que não há um terreno 

propício na universidade para enfrentar as questões que envolvem o papel docente, no 

que diz respeito, tanto ao ensino quanto à pesquisa como promotora de inovação 

pedagógica.  

 

3.6 Síntese das características do conhecimento científico sobre inovação 

pedagógica, de 2009 a 2018  

 

Como estava diante de um tema que move pesquisas desde antes de 1950, e como 

não havia a possibilidade de coletar toda sorte de esforços intelectuais direcionados à 

compreensão do fenômeno social inovação pedagógica e suas implicações no campo 

educacional, o pesquisador decidiu estabelecer alguns critérios para a seleção de um 

recorte na literatura que pudesse trazer respostas para seu percurso investigativo.   

É considerável o conjunto de pesquisas que, mesmo em diferentes categorias, 

ressaltam a importância de se valorizar mais o trabalho docente de ensinar. Existe um 



93 

 

pedido nessa literatura, esses diversos autores, que em sua maioria também são 

professores, solicitam um equilíbrio entre estímulos à pesquisa e estímulos ao ensino. 

Entendem que “[...] na ausência da cultura da docência, a construção da identidade 

docente voltada para a inovação fica comprometida” (COUTO, 2013).  

Ressalta-se que é “[...] inimaginável docência sem pesquisa na busca por uma 

prática renovadora. Contudo, esta não é uma questão óbvia, dada; os nexos desta relação 

estão para ser construídos” (MARQUES, 2011). Assim, a relação entre pesquisa, ensino 

e inovação pedagógica é um aspecto que demanda mais pesquisas.  

Outro inibidor da inovação pedagógica que os estudos apontaram é o apego a 

teorias descontextualizadas. Alguns trabalhos indicam que a obrigação que os professores 

têm de cumprir currículos ou ementas prescritas por orientação institucional ou pelo 

comprometimento com avaliações da aprendizagem cria uma barreira às práticas 

inovadoras, principalmente porque o contexto no qual a teoria é ensinada não condiz com 

essa teoria. Nesse caso, é preciso repensar sobre as aulas com excessivos conteúdos que, 

em alguns casos, não produzem sentido algum aos estudantes. 

Falta de apoio institucional tende a ser outro problema que inviabiliza a inovação. 

Alguns autores ressaltam que, para haver mudanças significativas na Educação, todos os 

setores devem estar comprometidos em mudar. Portanto, inovações implementadas por 

professores em contextos muito específicos tendem a não passar de experiências isoladas 

no tempo e no espaço.  

Outro ponto a ressaltar é que 39 das 43 publicações selecionadas são estudos 

empíricos. Isso evidencia a pouca relevância que se tem dado à discussão focada na teoria 

a respeito da inovação na Educação. Provavelmente, pela falta de referenciais concretos, 

muitos autores assim iniciam suas análises: “Apesar do termo inovação ser bastante 

utilizado no campo educacional, nem sempre os autores explicitam o que estão querendo 

dizer com isso” (TAVARES, 2019, p.02).  

Apesar da importância de se investigar empiricamente os problemas educacionais, 

a discussão das teorias permite que elas se desenvolvam e amadureçam, tornando-se 

referenciais mais seguros, inclusive para as análises empíricas. Assim, assinala-se aqui a 

urgência de mais tratamentos teóricos acerca da inovação educacional. Busca-se amenizar 

esse desequilíbrio, ao inserir este estado do conhecimento neste trabalho, mesmo que de 

modo breve.   

Igualmente, é preciso salientar a falta de articulação entre as teorias sobre 

inovação educacional e outras teorias. O isolamento epistemológico com que o tema 
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muitas vezes é tratado relega-o a uma “caricatura da realidade” ou a um “estandarte”. Nos 

dois casos, conduzem a pesquisa a um “monólogo epistemológico”. A articulação teórica, 

em alguns casos, enriquece a pesquisa e permite refletir sobre as múltiplas facetas do 

fenômeno inovação pedagógica, que é multifacetado.  

Essa lacuna leva a outro problema encontrado na literatura: a necessidade de se 

explicitar a noção de inovação pedagógica adotada a priori, os caminhos epistemológicos 

e, a partir deles, os enfoques teóricos sob os quais os dados serão analisados. Isso viabiliza 

a conclusão da pesquisa. É importante ressaltar que existe diferença entre explicitar o 

conceito de inovação adotado e adotar o objeto de estudo como inovação a priori, como 

se buscou identificar logo na introdução desta tese.   

Essa é uma questão a ser considerada, uma vez que, ao se conceber a priori um 

objeto como inovador, como no caso das TICs, a análise que se faz vai no sentido de 

avaliar a relação dos sujeitos com a inovação. Assim, surgem dois corolários: primeiro, o 

objeto é inovação per se; segundo, há de se estudar as relações estabelecidas com a 

inovação, aas quais devem ser avaliadas pelo pesquisador como apropriadas ou 

inapropriadas. Nesse caso, assume-se uma posição regulatória e avaliativa. 

Por outro lado, quando a pesquisa parte dos efeitos para avaliar se o objeto é 

inovador ou não, assume-se uma posição emancipatória a respeito da inovação, pois se 

reconhece que há inovação quando há resultados para os sujeitos e pela perspectiva dos 

sujeitos. Nesse sentido, busca-se, nesta tese, estabelecer uma pesquisa que parta do ponto 

de vista dos professores, das representações sociais que esses sujeitos constroem de 

inovação pedagógica, uma vez que foi identificado e destacado, aqui, que a principal 

lacuna no conhecimento sobre inovação pedagógica reside sobre o formador de 

formadores. A Figura 3.1 esquematiza como esta tese se insere na “ramificação” de 

pesquisas sobre inovação pedagógica.  

 

Figura 3.1: Inserção desta tese na ramificação de pesquisas sobre inovação pedagógica 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Em síntese, não se encontraram estudos que abordem o professor de Pedagogia e 

sua relação com a inovação pedagógica. Considerando o seu papel na preparação daqueles 

que formarão grande parte da população brasileira, é relevante que se estabeleça um 

conhecimento sólido sobre esses sujeitos, principalmente porque, conforme aponta a 

literatura, as suas ações na formação pedagógica são preponderantes para a prática do 

professor na Educação Básica.   

 

3.7 Inovação pedagógica e a noção de grupo social 

 

Mais que um aglomerado de pessoas, para Michener, Delamater e Myers (2005), 

a noção de grupo social pressupõe um conjunto formado por dois ou mais indivíduos que 

comungam de atributos e mantêm um sistema organizado e estruturado de relações, que 

assim o define. Esses autores relacionam quesitos a serem considerados quanto à 

definição de grupo na perspectiva da psicologia social.  

Indicam que, para ser membro de um grupo, uma pessoa deve perceber-se como 

tal e, em contrapartida, ter sua filiação concebida pelos demais membros. Outro ponto 

a ser considerado é a interação entre os integrantes, por meio de suas comunicações e de 

influências recíprocas, pois, mesmo independentes, eles têm objetivos em comum e, 

igualmente, mantém normas que orientam suas ações, limitando suas práticas sociais.  

As unidades sociais que não apresentam todas essas quatro caraterísticas, são 

consideradas como quase-grupos ou semigrupos. Por outro lado, são considerados coesos 

os grupos que, além de apresentarem quesitos, mantêm fortes laços de união. Nesse caso, 

as interações são positivas e otimistas, apesar das rígidas regras de lealdade e do 

comprometimento de seus integrantes com as demandas do grupo (MICHENER; 

DELAMATER; MYERS, 2005).  

Essa coesão, segundo os autores, pode ser de dois tipos: a) a coesão social, quando 

seus componentes guardam semelhanças sociais, como status ou etnia; ou, b) a coesão de 

tarefas, quando suas atividades em comum são interessantes, valiosas e desafiadoras para 

eles. Assim, quanto mais claros são os objetivos do grupo, mais coesas são suas tarefas. 

Em relação ao grupo de sujeitos participantes desta pesquisa, a partir das 

colocações de Michener, Delamater e Myers (2005) e dos muitos estudos já 

desenvolvidos sobre o assunto (CORRÊA, 2019), considerou-se que, por terem objetivos 

em comum e disporem de normas claras e bem especificadas quanto às tarefas a serem 

cumpridas, é um grupo cuja coesão se faz pela tarefa a ser cumprida: formar o pedagogo.  
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Um objetivo de um grupo social é o resultado que os seus integrantes consideram 

como desejável e que deve ser atingido. Além desse objetivo geral, os indivíduos do grupo 

têm seus objetivos próprios. A variação nos papéis que cada um desempenha no interior 

do grupo é que faz com que se atinja o objetivo comum (MICHENER; DELAMATER; 

MYERS, 2005).  

Pensando sobre o sujeito social desta pesquisa, os professores de pedagogia, é 

possível dizer que seu objetivo é a formação do pedagogo. Em relação a essa formação, 

Costa (2019), em pesquisa que investigou as representações sociais de professores de 

pedagogia sobre formação pedagógica, indica que, apesar de esses sujeitos identificarem 

problemas na formação no curso de pedagogia e a necessidade de promover mudança 

nessa formação, eles não conseguem fazê-la, pois se sentem “engessados” em esquemas 

tradicionais de Educação, notadamente o famoso esquema “3+1”. 

Esse esquema pode ser entendido como um modo de organização da formação em 

pedagogia, tal como desenvolvida nos primórdios do curso, em que os três primeiros anos 

de formação eram dedicados à teoria, sendo o ano final dedicado à prática pedagógica. O 

modelo não é bem visto pelos teóricos da área, pois representa uma dicotomia entre teoria 

e prática. No entanto, diversos estudos vêm apontado a perpetuação desse esquema, 

mesmo atualmente.  

Assim, nota-se que o elemento que impede a mudança em uma tarefa mal 

realizada pelo grupo está intimamente ligado ao que torna o grupo coeso, a tarefa que 

deve realizar em conjunto. Portanto, são concepções tão enraizadas em sua formação, que 

comprometem o alcance do objetivo, a formação do pedagogo.  

Se um grupo social coeso é definido como aquele em que seus componentes são 

altamente orientados para o cumprimento de um objetivo comum, a partir de um processo 

regido por regras e normas claras, que orientam previamente as suas condutas, então, 

como é possível que alguém promova inovações dentro desses grupos?  

Nesse caso, a palavra “orientar” modula o peso da coerção para a ação. Logo, o 

comprometimento e a devoção dos indivíduos de um grupo no cumprimento de um 

objetivo em comum não parecem ser estimulados por leis, mas por consensos negociados 

e estabelecidos no interior do grupo. A partir deles, os indivíduos compartilham as 

práticas mais adequadas para a realização de tarefas. Existe, portanto, uma abertura para 

a inovação. Pereira e César (2016, p. 622) definem essa abertura como uma 
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[...] disposição dos sujeitos e do sistema em que eles se inserem em cada 

situação para acolher a diversidade própria da relação interpessoal. 

Ainda que haja a manutenção da estrutura comum da prática e um 

planejamento do percurso pelos sujeitos, permite-se o inesperado como 

consequência da margem de liberdade concedida ao outro. 

 

Assim, a inovação pedagógica “[...] é um processo que só acontece se houver 

abertura dos sujeitos para a adequação do tempo-espaço da prática” (PEREIRA; CÉSAR, 

2016, p. 622). Portanto, em grupos em que, em vez de negociações e consensos para a 

orientação de condutas, houver apenas leis, decretos e mecanismos regulatórios 

orientando as práticas sociais, dificilmente haverá a abertura necessária para o surgimento 

de inovações pedagógicas. Nesse caso, 

 

Uma pedagogia da abertura implica que o sistema não só é passível de 

mudanças, de ajustamentos, de inovações – como o é –, mas que ele é 

favorável a isso e, geralmente, escolhe uma direção contrária à que está 

em vigor. Significa ainda que os sujeitos aí envolvidos são livres, ou 

relativamente livres, e incentivados a alterar os processos de ensino e de 

aprendizagem de forma que eles atendam às necessidades que justificam 

sua existência (PEREIRA; CÉSAR, 2016, p. 622). 

 

Vale salientar que a abertura, per se, não implica inovação, “[...] mas é o primeiro 

passo para que peculiaridades do modelo anterior sejam rejeitadas ou reorganizadas em 

novas formas” (PEREIRA; CÉSAR, 2016, p. 622). Do mesmo modo, a inovação não 

implica mudança, mas certamente ela é seu propulsor.  

Entendendo que inovação e mudança deliberada são coisas diferentes, uma vez 

que a segunda é consequência da primeira, quando se está diante de inovações que foram 

geradas no interior do espaço educacional, pelos atores diretamente relacionados ao 

processo de ensino-aprendizado, diz-se que se trata de uma inovação endógena. Por outro 

lado, a referência a uma inovação criada fora do espaço educativo e por pessoas que não 

estão diretamente relacionadas ao ensino-aprendizado indica que se está diante de uma 

inovação exógena. 

Necessariamente, para ser endógena, a inovação precisa ser gerada por aqueles 

que a implantarão e que também sofrerão seu impacto. Em contrapartida, a inovação é 

considerada exógena quando é criada por pessoas que não a implantarão, tampouco serão 

impactadas diretamente por ela (CANÁRIO, 2005). Nesse segundo caso, ela assume um 

caráter reformista.  
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Canário (2005) pondera que as inovações de caráter exógeno, portanto reformista, 

são impostas verticalmente aos professores e alunos. Apesar de promoverem mudanças 

formais, elas raramente são profundas ou mesmo duradouras. Em geral, são propostas 

políticas que têm prazo curto, normalmente o mesmo tempo de duração que a gestão de 

seus proponentes, com promoção de transformações superficiais, que às vezes não 

passam de discurso (CHAKUR, 2015). 

Reformas fracassam por ignorarem os docentes e simplificarem problemas 

educacionais (FULLAN; HARGREAVES, 1999). Autores como Fullan (2000) e Fullan, 

Hargreaves (1999) consideram que os professores são sobrecarregados de tarefas e que, 

portanto, estão sempre exaustos, trabalham isolados de outros adultos e de forma 

fragmentada. Por essas condições, esses sujeitos têm poucas oportunidades de reflexão. 

Na tentativa de identificar o motivo da baixa repercussão das propostas exógenas, 

alguns autores indicam que ela está associada às condições de trabalho docente, bem 

como à desconexão com o contexto da sala de aula e a superficialidade das proposições, 

as quais buscam resultados imediatos (FULLAN, 2000; CARBONELL, 2002; GARCIA, 

2010). 

As inovações endógenas, por outro lado, apesar de nascerem no interior da sala 

de aula, encontram “[...] dificilmente um terreno propício para se multiplicarem e 

percorrerem, em sentido inverso, o sistema educativo – permanecem confinadas a um 

estatuto periférico, e os professores inovadores estão, com frequência, voltados a alguma 

marginalidade” (CANÁRIO, 2005, p. 93).  

Por esse descompasso, Canário (2005) indica como inovação aquela que é 

endógena; por outro lado, considera como reforma aquela que é exógena. Nesta tese, 

concorda-se com o autor, pois se entende como inovação pedagógica aquela que surge no 

cotidiano educacional, a partir dos atores ligados ao processo de ensino-aprendizagem, 

que se relacionam entre si, que implementam e que são impactados pela inovação.  

No mesmo sentido, Ghanem (2012) indica que a inovação na Educação tende a 

ser endógena e demandar voluntarismo dos professores. “Além de descontínuas no 

tempo, estas práticas são fragmentadas, isoladas e têm baixa visibilidade” (GHANEM, 

2012, p. 104). Por outro lado, o autor considera que as reformas educacionais não são 

criadas por agentes diretos de sua execução.  

Considera-se que a inovação pedagógica “[...] orienta práticas que estão situadas 

na base de sistemas escolares [...]” primando pelo caráter local e específico (GHANEM, 
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2012, p. 104). Nesse caso, a sua concepção está intimamente relacionada às práticas 

cotidianas e endógenas dos atores educacionais.  

Por prática inovadora endógena entendem-se aquelas que “[...] se diferenciam do 

que costuma ser praticado junto a determinado grupo social em determinado lugar” 

(GHANEM, 2012, p. 104). Logo, é intrínseco ao grupo o parâmetro para se considerar 

quão inovadora é uma ação.  

A essa lógica não se pode comparar inovações inerentes a grupos distintos, uma 

vez que determinada proposta pode ser inovadora para um dado grupo e corriqueira para 

outro. É preciso destacar que não se considera a inovação como um elemento, per se, mas 

que a inovação acontece a partir da criação e/ou apropriação desse elemento e de sua 

aplicação nas práticas sociais, no interior do grupo.  

Por outro lado, a “[...] inovação não se distingue por qualquer qualidade original, 

antes, porém, está marcada por sua diferença em relação ao que é costumeiro” 

(GHANEM, 2012, p. 104). Aqui, convém mencionar brevemente a noção de habitus. 

Wacquant (2017, p. 35) explica que 

 

Habitus é uma noção filosófica antiga, originária no pensamento de 

Aristóteles e na Escolástica medieval, que foi recuperada e retrabalhada 

depois dos anos 1960 pelo sociólogo Pierre Bourdieu para forjar uma 

teoria disposicional da ação capaz de reintroduzir na antropologia 

estruturalista a capacidade inventiva dos agentes [...].  

 

De Aristóteles até Bourdieu, o conceito de habitus esteve presente em obras como 

a Summa Theologiae, de Tomás de Aquino, no século XIII, e em Veblen (2005), 

publicado em 1899, no seu estudo sobre a classe ociosa. Para Durkheim e Halbwachs 

(1938), ele foi útil no estudo da evolução pedagógica na França, igualmente para Mauss 

(2018), em 1934, na investigação das técnicas corporais.  

Com o devido cuidado, e até mesmo em respeito ao trabalho de Bourdieu, ao qual 

o cientista social dedicou uma vida inteira, e reconhecendo toda a complexidade do 

conceito de habitus, aqui ele é tomado como um feixe de luz sobre a noção de inovação. 

Inovar, portanto, seria uma forma de promover rupturas, em variados graus, com esse 

habitus.  

Na Teoria de Bourdieu, o habitus ganha destaque, como elemento mediador da 

relação exterior versus interior, que antes distinguia indivíduo de sociedade. Em síntese, 

Bourdieu ajuda a entender o que há da sociedade no indivíduo, e vice-versa, que os torna 
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inseparáveis. À medida que o habitus promove essa conexão entre o sujeito e seu grupo 

de pertença, permites reconhecer em um exemplar de um grupo social características 

disposicionais que representam o grupo, pois são marcas desse grupo depositadas nesse 

sujeito.  

Wacquant (2017) considera que o habitus, em Bourdieu, pressupõe um sistema de 

disposição duradoura, de certo modo fixada nos sujeitos. Wacquant (2017, p. 36-37) 

explica que “Bourdieu começou por reintroduzir a noção de uma forma denotativa nos 

seus estudos empíricos de juventude sobre a antropologia econômica da mudança na 

sociedade camponesa do seu Béarn natal, no Sudoeste de França”. 

Para Bourdieu (1990), o habitus, em contato com uma dada situação, estabelece 

com ela uma relação dialética, fornecendo um sistema disposicional ao sujeito. Esse 

sistema, ao ser relacionado com conhecimentos oriundos de experiências anteriores, 

adquiridos em práticas sociais, permite ao sujeito a percepção. No caso da inovação 

pedagógica, Messina (2001, p. 227) aponta que há um consenso na literatura de que “[...] 

inovar consiste, antes de mais nada, em uma disposição permanente em direção à 

inovação [...]”. 

Assim, demarcamos que aqui não se consideram como inovação pedagógica as 

propostas exógenas ao espaço educacional, de caráter reformista e implementadas 

verticalmente, pois inovar passa por uma questão disposicional. Neste trabalho, não são 

concebidas como inovação pedagógica propostas que sejam geradas por pessoas alheias 

ao processo de sua implementação e que não sofrerão seu impacto. Nessa perspectiva, 

tanto as reformas políticas quanto as inovações originadas em camadas consideradas 

superiores à sala de aula, portanto de caráter gerencial e vertical, não são inovações 

pedagógicas, a não ser que os atores que irão implementá-las e sofrerão o impacto dessas 

propostas participem ativamente do seu processo de criação. Nesse sentido, Canário 

(2005, p. 93) reforça: 

 

Reservaremos a designação de reforma para processos de mudança 

planificada centralmente, exógenos às escolas, em que é predominante 

uma lógica de mudança instituída, ou seja, aqueles em que existe uma 

clara separação, no tempo e no espaço, entre os que concebem e decidem 

e os que aplicam. Utilizaremos o termo inovação para designar processos 

de mudança endógenos às escolas, em que é dominante uma lógica de 

mudança instituinte, ou seja, em que existe coincidência ou, pelo menos, 

uma relação muito próxima e directa entre os que concebem, decidem e 

executam. 
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No entanto, não se desconsidera aqui a relevância das propostas exógenas. As 

reformas educacionais, sejam ações políticas ou elaboradas em instâncias administrativas 

consideradas superiores à sala de aula, são importantes devido à sua amplitude e alcance. 

Considera-se que seu sucesso depende dos atores diretamente ligados ao ensino-

aprendizagem. Portanto, compreende-se como de suma importância o envolvimento 

desses sujeitos em todo o processo inovador, que vai desde a sua concepção à verificação 

de seus resultados, que estão intimamente relacionados à satisfação dos sujeitos 

impactados pela inovação.   

Se as iniciativas puramente endógenas e exógenas tendem a ser efêmeras, então 

sucesso pode estar relacionado a uma articulação entre as duas. “A mudança educacional 

deve ser o produto da convergência de práticas advindas de duas lógicas de ação 

diferentes: a da inovação educacional e da reforma educacional” (GHANEM, 2012, p. 

104).  

 

3.8 Os enfoques teóricos na literatura sobre inovação pedagógica 

 

O estudo da inovação inicia-se no campo da economia, e as primeiras pesquisas 

publicadas sobre o tema, em Educação, datam da década de 1950. Estudos, 

principalmente norte-americanos, abordavam a temática em uma perspectiva 

funcionalista. Até 1954, os artigos científicos publicados sobre essa temática eram menos 

que 50 unidades. Em uma década, esse número aumentou cerca de 10 vezes, atingindo 

por volta de 500 estudos em 1964 (HAVELOCK, 1971).  

Atualmente, é grande o número de textos acadêmicos publicados sobre essa 

temática. Nessa produção, Campolina (2012) identifica cinco enfoques teóricos: a) 

funcionalista, que marca principalmente os estudos iniciais sobre inovação educacional; 

b) processual, cujos principais estudos datam da primeira década deste século e têm 

grande influência na produção nacional; c) epistemológico, que aborda a inovação como 

quebra de paradigma; d) aquele que enfoca significados atribuídos à inovação e aspectos 

simbólicos; e) aquele que focaliza o papel dos profissionais da Educação (CAMPOLINA, 

2012).  

A perspectiva funcionalista é aquela que marca principalmente o início da 

produção sobre o tema. Esse enfoque apresenta a inovação como uma estratégia 

planejada, exógena à escola, de caráter reformista, normativo e controlável por avaliação. 

Estudos como os de Havelock (1971), Huberman (1973), Huberman e Havelock, (1980), 
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Marques (1977), Bertero (1979), Goldberg e Franco (1980) são representativos desse 

enfoque.   

Esses trabalhos apresentam a inovação como uma proposta a ser planejada por um 

grupo de especialistas técnicos e a ser aplicada pelos professores. Huberman (1973, p. 17) 

indica que o objetivo da inovação era “[...] fazer instalar, aceitar e utilizar determinada 

mudança”. Assim, avaliava-se a efetividade de determinada proposta tida como inovadora 

considerando-se o quanto ela era transformadora, em comparação com as dificuldades 

para sua implantação. Caso os resultados fossem positivos, a partir desse caso particular 

criavam-se modelos, que eram propostos à ampla disseminação. Isso mostra o caráter 

vertical e centralizador da estratégia de implementação.   

Conclui-se que tais propostas assumem uma dimensão político-administrativa, na 

medida em que são sustentadas pelo poder coercivo do estado, que gera, centraliza e 

difunde as inovações, por meio de decretos e leis. O telensino, proposto pelo regime 

militar brasileiro, é um exemplo disso. Marques (1977) chegou a avaliar positivamente 

essa proposta, considerando-a inovadora. Entretanto, por ignorar aspectos subjetivos 

relacionados aos atores envolvidos com a implementação, essas inovações de caráter 

regulatório tendem a fracassar.   

Vale ainda salientar que a noção funcionalista de inovação não parou no tempo. 

Autores como Christensen, Horn e Johnson (2012) e Cordeiro e Pozzo (2015) 

exemplificam as novas produções nessa corrente. Para eles, existem poucas diferenças 

entre os modelos educacionais nos diversos países. E indicam que, diferentemente do que 

ocorreu em outros espaços, como hospitais e fábricas, as escolas atuais mantêm-se 

parecidas com as antigas. Para eles, as instituições superiores, ao contrário do que ocorre 

na Educação Básica, fizeram consideráveis avanços por terem atrelado o processo de 

ensino-aprendizagem a questões mais práticas.  

Numa perspectiva aproximada, a abordagem processual da inovação educativa 

também a considera como um processo intencional e planejado, contudo admite sua 

imprevisibilidade. Campolina (2012) ressalta que essa visão contempla as características 

técnicas, bem como as condições inerentes ao cenário cultural e ideológico, de onde vêm 

as inovações. São representantes desse enfoque teórico Carbonell (2002), Fullan (2000), 

Rivas Navarro (2000), Fullan e Hargreaves (1999) e Barrera (2016). 

Como na visão anterior, esse enfoque também propõe uma inovação com certo 

grau de planejamento e sistematização. Essa proposta é espontânea, mas intencionada 

para a melhoria, portanto é um processo, e não um acontecimento isolado (FULLAN, 
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2000). Entretanto, os autores ressaltam que é preciso considerar o sistema social e os 

atores envolvidos, destacando-se a disposição dos sujeitos à inovação.  

Aqui a inovação é um processo multidimensional, que melhora a formação e 

condições de trabalho docente, um processo implementado por um conjunto de ações que 

têm a possibilidade de transformar o espaço educacional. Nesse sentido, busca satisfazer 

os atores com ela envolvidos.  

Por fim, como processo, a inovação precisa ser contextualizada no ambiente de 

onde emerge. Assim, para Carbonell (2002, p. 21), a escola “[...] nunca é empreendida a 

partir do isolamento e do saudosismo, mas a partir do intercâmbio e da cooperação 

permanente”. Portanto, entende-se a inovação como uma proposta em rede e não 

descontextualizada. Caso fosse, não teria sucesso.  

No enfoque epistemológico, busca-se romper com o “[...] pensamento dominante, 

mais tradicional, sobre o conceito de inovação” (LEITE et al., 1999, p. 41). Essa 

perspectiva recai sobre a concepção de conhecimento e da própria ciência. Esse enfoque 

é representado por Cunha (1998), Cunha e Zanchet (2007) Fino (2008), Leite (2002), 

Lucarelli (1994), Veiga (2003), Wagner e Cunha (2019).   

Do mesmo modo que as abordagens anteriores, eles não refutam a ideia de que a 

inovação pedagógica depende de planejamento, mas entendem que ela é estimulada por 

cenários emergentes e que se contextualiza num cenário de mudanças epistemológicas. 

Por serem contextuais, as inovações implicam mudanças ontológicas educacionais; logo, 

provocam rupturas com o tradicional. Fino (2008) defende que, para inovar, é preciso 

posicionamento crítico diante de práticas pedagógicas tradicionais.  

Leite et al. (1999, p. 42) esclarecem que “[...] inovação e ruptura se ressignificam 

e se constituem dialeticamente”. Assim, criticam a emergência de propostas neoliberais 

e conservadoras que reorganizaram os sistemas educacionais em uma perspectiva 

mercadológica. Cunha e Zanchet (2007, p. 231) denunciam que ocorre “[...] um processo 

de padronização, como se houvesse uma única forma de conhecimento e uma só 

alternativa de formação”.   

Contra a pedagogia tradicional, as propostas neoliberais, a prescrição do ensino e 

a mercantilização da Educação surgem formas alternativas de conhecimento. Elas 

engendram novas práticas pedagógicas, “[...] perpassando o conceito de subjetividade, 

que constitui o grande mediador entre conhecimento e práticas” (CUNHA, ZANCHET, 

2007, p. 233). Segundo as autoras, esses outros caminhos educacionais buscam superar 

as dicotomias entre teoria e prática e ciência e senso comum, originando um novo saber.   
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O enfoque no papel dos profissionais da Educação vê a inovação pedagógica numa 

perspectiva sistêmica, articulada com a realidade socioeconômica, e não isolada. A 

inovação é intencional e está relacionada à mudança da prática docente para melhorar a 

Educação. Autores como De La Torre (1998), Ferretti (1980), Farias (2006) são 

representativos desse enfoque, e defendem que as inovações pedagógicas têm sucesso na 

medida em que os professores acreditem nelas e estejam orientados e dispostos a 

engendrar um processo de mudança. Para isso, dependem de uma intencionalidade “[...] 

deliberada e conduzida com a finalidade de incorporar algo novo que resulte em melhoria 

no âmbito da instituição escolar, em suas estruturas e processos, visando ao êxito de sua 

função social” (FARIAS, 2006, p. 36). 

O processo de transformação exige, antes de tudo, uma preparação, e o 

engajamento docente nasce na percepção da necessidade de mudar. De La Torre (1998) 

defende que as inovações pedagógicas devem contemplar o processo formativo dos 

professores. Assim, os princípios inspiradores da mudança serão interiorizados.   

Para De La Torre (1998), processo de mudanças envolve instrumentos, práticas 

ou ideias. O processo é, portanto, gerido até ser consolidado. Para Campolina (2012, p. 

32), é “[...] relevante compreender mais profundamente quais os elementos que fazem 

com que os professores, em determinado contexto, sejam capazes de criar novidades, 

transformarem suas práticas e desenvolverem as mudanças”.  

Nesse sentido, o enfoque sobre significados atribuídos aborda o modo como a 

inovação perpassa o universo simbólico inerente aos professores e o conhecimento por 

eles produzidos (CAMPOLINA, 2012). Esse enfoque reconhece a importância do 

pensamento de um determinado grupo e o processo de mudanças que o envolve. Os 

principais trabalhos feitos nessa perspectiva são de Campolina (2012), Araujo e Bealian 

(2018), Soares (2002), Fernández e De La Torre (1995) e Castro, Maia e Alves-Mazzotti 

(2013).      

Uma vez que a inovação é externa e interna ao professor, o processo inovador é 

fruto, tanto do contexto quanto das suas características como sujeito cognoscente. A 

inovação propõe melhoria para a coletividade e nela estão crenças, visões de mundo, 

valores, atitudes, expectativas e interesses individuais daqueles que a geram. Logo, 

Fernandes e De La Torre (1995) advertem que a mudança está condicionada a aspectos 

das pessoas e do seu contexto sociocultural.  

Por isso, a identidade docente ou do grupo é fundamentalmente associada à 

proposta. Diante dessa característica, admite-se a inseparabilidade de uma inovação com 
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o professor, o que explica por que um “[...] projeto pode funcionar em um grupo e não 

em outro” (FERNANDES; DE LA TORRE, 1995, p. 91, tradução nossa). Logo, a 

inovação pedagógica terá sucesso para quem e por quem ela for proposta. 

Para Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013), os professores são sujeitos sociais 

cujos conhecimentos profissionais são construídos ao longo de sua carreira, e a esses 

saberes são atribuídos significados. Esses sujeitos produzem, assim, uma teoria sobre a 

realidade social. Para as autoras, a subjetividade docente enuncia que uma pedagogia 

nova se sobrepõe aos alicerces de uma pedagogia tradicional.  

Nesse sentido, esse enfoque indica que mudanças na organização escolar revelam 

questões inerentes ao “[...] universo dos valores, das crenças, o universo social e cultural 

do professorado” (SOARES, 2002, p. 32). Considera-se, então, a cosmovisão desses 

sujeitos, pois para haver uma transformação na Educação é necessário um rompimento 

com a cultura profissional internalizada. Por fim, essa corrente de pesquisadores defende 

que, sem se considerar os aspectos subjetivos dos sujeitos envolvidos na Educação, 

dificilmente haverá uma inovação pedagógica sustentável.  

Essa sistematização dos enfoques teóricos sobre inovação nas pesquisas 

educacionais responde a critérios didáticos, o que facilita a organização do conhecimento 

produzido (CAMPOLINA, 2012). Entretanto, a produção sobre essa temática não está tão 

bem dividida, de modo que em um mesmo texto é possível encontrar variados aportes 

teóricos. Na próxima subseção desta tese, observa-se que essas abordagens se 

entrecruzam na literatura pertinente, o que ratifica sua complexidade. Vale, contudo, 

salientar que isso não reduz a qualidade dessa produção. Substancialmente, ela é densa. 

Apesar da volatilidade do conceito de inovação, ele se estabiliza na medida em que se 

articula como outros conceitos, oriundos do campo educacional, como em inovação 

pedagógica, inovação educativa, inovação educacional, entre outros. Sobre tais 

associações, foi produzido um campo de conhecimento rico, plural e multidimensional.  

Esse campo, forjado em décadas de história, revela a riqueza de olhares sobre a 

Educação e seus atores. Isso dificilmente seria possível partindo de uma teorização 

reducionista ou de um conceito inexorável. Portanto, a elasticidade inerente ao termo 

inovação permite que ele suporte múltiplas abordagens, dando flexibilidade e amplitude 

ao conhecimento produzido no campo da Educação. Talvez repouse nessa característica 

a sua maior contribuição para a área. 
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3.9 A perspectiva teórica adotada  

3.9.1 A perspectiva da ruptura epistemológica  

 

A história ocidental da inovação pedagógica, como indica a literatura, inicia-se na 

década de 1950, nos Estados Unidos, com alguns poucos estudos. Nas décadas seguintes 

ganha a atenção da comunidade científica, e o número de publicações aumenta. As obras 

dessas primeiras três décadas traziam uma noção prescritiva e verticalizada da inovação 

que, nesse caso, deveria ser planejada por um grupo de especialistas e, em seguida, 

implementada em larga escala pelas instituições. 

Aqui no Brasil, a partir do final da década de 1970 e durante a década de 1980, 

identifica-se a concepção de inovação pedagógica fundamentada numa lógica projetiva e 

organizacional, que deveria ser sistematizada por planejamento, execução e controle, 

como exemplificam os trabalhos de Bertero (1979) e Goldberg e Franco (1980). 

Diferentemente da corrente de estudos anterior, aqui se admite certo grau de 

imprevisibilidade no processo inovador, passível de controle por avaliação.  

Na década de 1990 houve um movimento de expansão educacional que propunha 

educação de qualidade para todos os brasileiros. A proposta estabeleceu metas para que, 

em dez anos, fossem resolvidos os problemas na educação do país. Além de novas 

orientações pedagógicas, a implementação de tecnologias ajudaria a chegar a esse 

objetivo. Assim, assume-se uma concepção técnica de inovação pedagógica, como 

exemplificam os trabalhos de Albuquerque (1993), Abicalil (2008) e Romão e Gadotti 

(1993). 

No limiar do século XXI, e mesmo nos anos finais do século XX, uma corrente 

de pesquisadores postula uma nova inovação educacional, em oposição às concepções 

anteriores (LEITE et al., 1997; LEITE et. al, 1999; VEIGA, 2003; CUNHA; 1997). 

Inspirados por Boaventura Souza Santos (1987; 1988; 1989; 1997), eles reivindicam uma 

ruptura epistemológica e uma nova forma de olhar a ciência e o conhecimento. Assim, 

concebem a inovação pedagógica como uma ruptura qualitativa com o modo de se pensar 

a educação.   

Para Santos (1988) desde o século XVI desenvolveu-se um modelo de 

conhecimento sob o domínio das ciências naturais. Esse modelo expande-se para o campo 

das ciências sociais a partir do momento em que elas emergem, no século XIX, 

possibilitando a consideração de um 
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[...] modelo global de racionalidade científica que admite variedade 

interna mas que se distingue e defende, por via de fronteiras ostensivas e 

ostensivamente policiadas, de duas formas de conhecimento não-

científico (e, portanto, irracional) potencialmente perturbadoras e 

intrusas: o senso comum e as chamadas humanidades (SANTOS, 1988, 

p. 48). 

 

O autor fala em um modelo de ciência global e totalitário, que não aceita a 

racionalidade de outras formas de conhecimento que não reproduzam seu modo de fazer 

ciência. Há também nesse saber, conforme o autor, um senso de superioridade e mesmo 

de arrogância perante os outros saberes. Segundo esse modo de pensar, o mundo é 

concebido conforme suas leis metateóricas que postulam a estabilidade onde  

 

[...] o mundo da matéria é uma máquina cujas operações se podem 

determinar exatamente por meio de leis físicas e matemáticas, um mundo 

estático e eterno a flutuar num espaço vazio, um mundo que o 

racionalismo cartesiano toma cognoscível por via da sua decomposição 

nos elementos que o constituem (SANTOS, 1988, p. 51). 

 

Esse modo de pensar, determinista e mecanicista, tem mais capacidade de 

dominação e transformação do que de compreensão social, propriamente dita. Isso serviu 

ao interesse daqueles que tinham na teoria da evolução das sociedades humanas uma 

justificativa para sua superioridade social, por se considerarem no “[...] estádio final da 

evolução da humanidade (o estado positivo de Comte; a sociedade industrial de Spencer; 

a solidariedade orgânica de Durkheim)” (SANTOS, 1988, p. 51). 

Essa concepção de conhecimento descrita pelo autor incide sobre a educação, 

colocando a escola como a única fonte possível de conhecimento. Essa escola 

desconsidera a pluralidade de fontes de saberes, na medida em que só admite a ciência 

como fonte de saber legítimo. Nesse cenário, o professor é o guardião desse 

conhecimento, e transmite-o aos estudantes que se adéquam ao modelo de ensino da 

escola.  

O problema é que essa escola tradicional desconsidera as individualidades e a 

pluralidade de tipos de aprendizado. Como o conhecimento ensinado por ela é 

previamente formatado para se encaixar na situação social em que ocorre, os alunos 

considerados “desajustados” a esse sistema tendem ao fracasso escolar. Portanto, há quem 

considere que a escolar tradicional “dociliza” os estudantes, ao torná-los adequados ao 

modus operandi escolar (FINO, 2008; FOUCAULT, 1977).  
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Entretanto, a sociedade transformou-se. As diversas crises do sistema capitalista, 

as revoluções tecnológicas vivenciadas ao longo da história, o prolongamento da 

expectativa de vida, as transformações na biosfera do planeta, todos esses fatores 

demandam um novo posicionamento da escola e exigem novas práticas docentes. 

Novas propostas educacionais vêm considerando que as sociedades estão mais 

complexas e que as relações pessoais e profissionais também mudaram. Assim, torna-se 

necessário formar cidadãos comprometidos com o bem-estar comum e com a manutenção 

da qualidade de vida no planeta. Os efeitos das ações humanas não são apenas locais, mas 

também globais e em rede. Logo, o que se faz em determinada região pode afetar outras 

formas de vida, em outras partes do planeta.  

Nesse caso, um conhecimento formatado, em um currículo fechado, dividido por 

grades, cuja função principal é se encaixar no sistema educacional, não atende às 

necessidades formativas do novo cidadão, doravante, um ente global, e não apenas 

regional. Essa compartimentalização do conhecimento não se adéqua à realidade social 

experimentada no século XXI.  

A violência escolar, a pobreza extrema, a desigualdade social e a emergência na 

inclusão escolar de variados perfis de estudantes são problemáticas reais, que dificultam 

a continuidade de escolas tradicionais e fechadas em si. Elas são desarticuladas com 

outros entes da comunidade, e por isso enfrentam grandes dificuldades para dar conta de 

todos os desafios que lhe são colocados diariamente. 

Gouvêa (2019) e Barrera (2016) indicam alguns elementos invariantes, que são 

encontrados em instituições educacionais consideradas tradicionais. Para Gouvêa (2019, 

p. 18) esses elementos são “[...] o tempo (fragmentado em aulas de 50 minutos), o espaço 

(fragmentado em salas de aula) e as relações pedagógicas (fragmentação do saber, 

classificação, programas e controle)”. Esses elementos estão descritos no Quadro 3.4. 

Para Santos (1988), a concepção tradicional de ciência só admite duas formas de 

conhecimento: o lógico, da matemática, e o mecanicista, das ciências naturais. O autor 

distingue dessa concepção uma segunda vertente de conhecimento, e reivindica para as 

ciências humanas um referencial metodológico próprio. Segundo o autor, esse outro 

referencial estaria baseado na especificidade do ser humano e sua diferenciação dos 

elementos da natureza. 
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Quadro 3.4: Invariantes educacionais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Gouvêa (2019). 

 

A educação é uma área científica que recebeu influência de diversas outras áreas. 

Leite et al. (1999) reconhecem que a educação seguiu a metodologia das ciências naturais, 

como indicado por Boaventura Souza e Santos. “Com base nesses pressupostos, o 

conhecimento científico, em diferentes áreas do saber, avançou pela observação 

sistemática e, tanto quanto possível, rigorosa, dos fenômenos naturais” (LEITE et al. 

1999, p. 43). 

 

Desta percepção, derivaram duas grandes conseqüências para a ciência 

moderna (e, poderíamos dizer, para a educação em seu primeiro estágio 

de desenvolvimento de pesquisa). A primeira conseqüência - conhecer 

significa quantificar - evidencia o rigor científico como resultado da 

medição. A segunda conseqüência - o método científico assenta na 

necessidade de redução da complexidade - implica conhecer dividindo 

e classificando, para depois poder estabelecer relações sistemáticas 

entre o que foi separado.  

 

Alinhado a esse modelo de racionalidade técnica há uma inovação denominada 

regulatória ou técnica, cujas bases epistemológicas são sustentadas pela ciência 

conservadora (VEIGA, 2003).  Segundo a autora, esse tipo de inovação se pauta “[...] pela 

certeza ordenada e pela quantificação dos fenômenos atrelados a um processo de mudança 

fragmentado, limitado e autoritário” (VEIGA, 2003, p.269). Assinala-se também a falta 

de articulação entre o ser, o saber e o agir.  

Esse tipo de inovação deixa de fora quem inova, numa nítida separação entre fins 

e meios, suprimindo possiblidades alternativas. Já vem pronta, orientada ao ambiente 
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onde será aplicada, não permite modificações ou adaptações. Assim, os sujeitos é que 

devem ser adaptados à proposta e às ferramentas, e não o contrário (VEIGA, 2003; LEITE 

et al., 1997).  

A mudança provocada por essa proposta técnica é, em geral, temporária e parcial. 

Ela não permite novos projetos, mas sim o mesmo sistema modificado. A inovação 

introduzida pelo sistema ocorre na “lógica da dimensão cognitivo-instrumental da ciência 

e da técnica. Com essa compreensão de inovação, temos construído projetos, sem muita 

consciência das consequências para o sistema educativo” (VEIGA, 2003, p. 270). 

Tal qual o modelo de educação tradicional que dele deriva, esse paradigma 

hegemônico descrito por Boaventura de Souza Santos, também começa a ruir, 

demonstrando nítidos sinais de insustentabilidade. Primeiramente, com os postulados 

astrofísicos de Einstein, que questionam as noções de espaço e tempo absolutos de 

Newton, relativizando-as. Em seguida, no campo da microfísica, da mecânica quântica, 

com as proposições de Heisenberg e Bohr, que afirmam que a simples observação de uma 

partícula a muda de posição, transformando-a (SANTOS, 1988). 

Em síntese, além da considerável relatividade das coisas, o indivíduo está sempre 

distante da observação da realidade natural, pois qualquer tentativa de observação precisa 

transforma o objeto real. Assim, sempre que olhamos algo, vemos o que estamos a 

produzir e a inserir na realidade, e não ela própria, pois “[...] não conhecemos do real 

senão o que nele introduzimos, ou seja, que não conhecemos do real senão a nossa 

intervenção nele” (SANTOS, 1988, p.55). Esses são apenas os primeiros de muitos outros 

motivos causadores da crise do paradigma hegemônico, detalhado por Boaventura de 

Souza Santos (1988, p. 57): 

 

Este movimento científico e as demais inovações teóricas que atrás 

defini como outras tantas condições teóricas da crise do paradigma 

dominante têm vindo a propiciar uma profunda reflexão epistemológica 

sobre o conhecimento científico, uma reflexão de tal modo rica e 

diversificada que, melhor do que qualquer outra circunstância, 

caracteriza exemplarmente a situação intelectual do tempo presente. 

 

Assim, após um longo processo de inovações científicas, Boaventura de Sousa 

Santos indica o surgimento de um novo paradigma, fundado na não separação entre 

ciências naturais e sociais, entre o orgânico e o inorgânico, entre o humano e o não-

humano, entre sujeito e objeto etc. Em síntese, o colapso desses sistemas dicotômicos 

afetará as ciências que neles se fundam. 
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Apregoa-se um conhecimento não dualista, contrário às distinções: “[...] natureza/  

cultura, natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, observador/  observado, 

subjetivo/objetivo, coletivo/  individual, animal/pessoa” (SANTOS, 1988, p.61).  

Nesse sentido, a proposta inovadora aqui referida assenta-se no caráter 

emancipador desse novo paradigma anunciado por esses autores (SANTOS, 1988; LEITE 

et al., 1997; CUNHA; 1997; VEIGA, 2003). Suas bases, como produção humana, 

fundam-se nessa ciência emergente. Para Veiga (2003, p. 274), essa “[...] inovação 

procura maior comunicação e diálogo com os saberes locais e com os diferentes atores e 

realiza-se em um contexto que é histórico e social, porque humano”. 

Compreendendo a não separação entre os meios e os fins, o local e o total, o sujeito 

e o objeto, o indivíduo e a sociedade, busca-se a superação da compartimentação das 

disciplinas científicas, portanto não há separação entre partes. A inovação para a 

emancipação ocorre “[...] numa situação concreta em que quem aplica está existencial, 

ética e socialmente comprometido com o impacto da aplicação” (SANTOS, 1989, p. 158). 

Essa inovação pedagógica emancipatória encontra pouco eco no modelo atual de 

educação institucionalizado nas escolas e universidades, uma vez que tende a valorizar 

práticas pedagógicas tradicionais. Nesse sentido, o currículo, a estrutura organizacional e 

as regras e normas institucionais podem constituir um entrave para essa inovação, por se 

colocar contra ela (VEIGA, 2003; FINO, 2008). No lugar dessas práticas tradicionais, 

surgiriam práticas pedagógicas. 

 

3.9.2 Elementos para uma prática pedagógica inovadora  

 

Para Fino (2008, p. 277), a inovação pedagógica “[...] consiste na criação de 

contextos de aprendizagem, incomuns relativamente aos que são habituais nas escolas, 

como alternativa à insistência nos contextos de ensino”. Essa perspectiva de inovação 

pedagógica pressupõe ruptura com práticas pedagógicas alinhadas à noção tradicional de 

ciência. Portanto, adota-se, segundo essa vertente, um conjunto de práticas pedagógicas 

inovadoras que possibilitem a emancipação. O Quadro 3.5 apresenta algumas atitudes 

necessárias para a promoção de experiências pedagógicas inovadoras.  
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Quadro 3.5: Promoção de práticas pedagógicas inovadoras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Cunha (2008). 

 

Dando sequência à corrente de pensamento que se debruça sobre as inovações 

científicas e propõe uma ruptura com a ciência e a noção de conhecimento derivadas das 

ciências modernas, Cunha (2008) postula alguns elementos relevantes para a concepção 

de inovação pedagógica. Para a autora, é necessário romper com a forma tradicional de 

aprender e ensinar. Não se pode negar que a noção de conhecimento adotada nas 

instituições educacionais deriva de uma ciência tradicional, que se faz por preceitos 

positivistas. Com isso em mente, é preciso repensar o que sustenta as práticas pedagógicas 

nesses espaços educacionais. Para a autora, não se pode desvalorizar o conhecimento 

construído, relegando ao lixo da história a produção da ciência tradicional. 

No entanto, para Cunha (2008), valoriza-se apenas o conhecimento factual, lógico, 

orientado para a generalização. Assim, é importante considerar outras formas de produção 

de saberes, e uma ruptura pragmática com a forma tradicional de ensinar e aprender 

representa essa abertura a outros tipos de conhecimentos. Para tanto, é válido incorporar 

a dimensão sócio histórica do saber.  

Outro aspecto a ser considerado é a gestão participativa, com a qual os sujeitos 

impactados pela inovação se envolvem desde sua origem até a análise de seus resultados. 

Portanto, não há uma verticalização do processo, mas um compartilhamento das tarefas 

direcionadas à inovação. Nesse fluxo, cada indivíduo não abdica de sua função 

primordial, mas partilha as decisões tomadas sobre a proposta inovadora. Cunha (2008) 

indica a necessidade de constante atitude reflexiva, uma vez que esses são processos 
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envoltos por uma pluralidade de concepções valorativas e distintas habilidades para lidar 

com a complexidade.  

A inovação pedagógica, como ruptura pragmática, demanda uma reconfiguração 

dos saberes, no sentido de se superar as dicotomias relacionadas à concepção de 

conhecimento nas ciências modernas. Desse modo, propõe-se um saber integrador da 

totalidade, reconhecendo diferentes fontes de conhecimento (CUNHA, 2008). 

Nessa direção, Cunha (2008) considera uma reorganização da relação entre a 

teoria e a prática, que permitiria uma ruptura com o modo acadêmico tradicional de se 

pensar o conhecimento. Tradicionalmente, a teoria precede a prática, assumindo-se que 

somente é válida a construção do pensamento sob a égide do método científico. Há, 

portanto, uma hegemonia da teoria sobre a prática, vivenciada, por exemplo, nos 

currículos dos cursos acadêmicos.  

Para a autora, a prática social é parte da problematização do saber que estudantes 

precisam produzir. Desse ponto de vista, a prática decorre da teoria, no sentido de ser 

apenas o seu local de aplicação, mas é também sua fonte. A experiência prática é sempre 

multifacetada, logo requer uma intervenção teórica refletida interdisciplinarmente. 

Portanto, a interface prática-teoria ou teoria-prática torna-se um eixo fundante da 

inovação pedagógica.  

A perspectiva orgânica da concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência 

desenvolvida, está diretamente relacionada às decisões pedagógicas compreendidas no 

processo de ensino-aprendizado. Em todo esse processo, a implementação e a avaliação 

são coerentes com os objetivos da proposta. Segue-se o projeto, sem, no entanto, ser 

rígido em referência aos detalhes previamente definidos. Admitem-se assim, mudanças 

de caminhos não previstos previamente, caso sejam mais coerentes e mais adequados. 

Essa é uma perspectiva orgânica, que relaciona os diversos indivíduos afetados pela 

inovação, numa gestão participativa (CUNHA, 2008). 

A mediação entra como importante condição para as relações socioafetivas no 

processo pedagógico inovador. São consideradas as subjetividades dos envolvidos, que 

são articuladas com a dimensão do conhecimento. Nesse sentido, Cunha (2008) diz que 

aprender segundo essa vertente da inovação passa pelo entusiasmo, pelo gosto pelo 

conteúdo estudado e pelas relações de respeito mútuo entre os envolvidos no processo 

pedagógico. Segundo a autora, a mediação é a ponte entre o mundo afetivo e o mundo do 

conhecimento, considerando-se os significados atribuídos ao conhecimento e as 

condições de sua produção histórica.  
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Por fim, conforme Cunha (2008), o protagonismo é importante para que haja um 

aprendizado significativo. Ao romper a distinção histórica entre sujeito e objeto, entende 

professores e alunos como sujeitos ativos no processo indissociável de ensino-

aprendizagem, mesmo que em diferentes posições. Compreende a participação criativa 

dos sujeitos envolvidos, e a produção pessoal é dimensionada pelo social e valorizada. 

Dessa maneira, a originalidade nas criações dos alunos e professores são estimuladas, 

pois estão inseridas no processo pedagógico. O protagonismo, na visão da autora, 

estimula a autoria dos aprendizes, não no sentido de ineditismo, mas como algo que é 

novo em um primeiro contato. 

A partir dessas colocações, Cunha (2008) pondera que cada área da educação tem 

uma pedagogia que lhe é própria. Desse modo, não há um modelo pedagógico único e 

consagrado; em vez disso, há uma pluralidade de saberes que devem ser considerados 

conforme sua especificidade e como conjunto do conhecimento humano, em sua 

totalidade.  

Assim, a inovação pedagógica está presente nas práticas de professores de 

Pedagogia que rompem com a pedagogia tradicional, inscrevendo novos modos de fazer 

seu trabalho. Essa inovação pedagógica também está presente nas práticas discursivas dos 

professores, permeando suas comunicações, sustentadas por valores, crenças, opiniões, 

visões de mundo e seu lugar na sociedade, como sujeitos históricos, parte de uma cultura 

compartilhada.  

 

O exercício de análise das práticas pedagógicas dos professores 

universitários que, na visão de seus pares, se caracterizam por alguma 

ruptura com as formas tradicionais de ensinar e aprender, se constituiu 

numa interessante imersão no cotidiano dos Cursos de Graduação, 

compreendendo valores e culturas que fazem parte da natureza de cada 

carreira e grupo acadêmico. Temos defendido a existência de 

pedagogias universitárias no plural, em contraponto de uma visão 

generalizadora que percebe as práticas de ensinar e aprender na 

educação superior a partir de uma dimensão única. [...] Pelo menos duas 

ordens de interferências são evidentes. Uma delas refere-se à natureza 

do conhecimento, sua cultura e valores historicamente construídos 

(CUNHA, 2008, p.27).  
 

 

3.9.3 Elementos de uma aula inovadora 

 

Em relação à aula universitária, Silva (2009) considera que, desde a década de 

1990, ela vem sendo regulada a partir de mecanismos que orientam práticas de mercado 



115 

 

que são avaliadas por agentes externos. Esses mecanismos adotam um modelo único de 

qualidade, padronizam a aula a partir da noção de processo produtivo e estimulam a 

competitividade e a eficiência da produtividade. Nesse sentido a autora pondera que esses 

mecanismos externos exigem, dos sujeitos envolvidos na educação, grande quantidade de 

produção científica e participação em eventos. Segundo esse modelo, o conhecimento é 

tratado como um produto e avaliado a partir de um padrão único, desconsiderando as 

especificidades dos contextos em que são produzidos. 

Em contrapartida, Silva (2009) indica que existem focos de resistência em que a 

inovação pedagógica possibilita atenuar o modelo competitivo exigido pelos mecanismos 

de avaliação externos. A partir disso, a autora propõe um conjunto de elementos, descritos 

no Quadro 3.6, que podem contribuir para o conhecimento sobre a aula universitária 

inovadora, que busca romper com práticas pedagógicas consideradas tradicionais. 

 
Quadro 3.6: Categorias de uma aula universitária inovadora 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Silva (2009). 

 

Os aspectos demarcados por essa superação em relação ao modo tradicional de 

fazer a aula são destacados por Silva (2009). A relação entre professor e aluno mostra-se 

como democrática, pois as decisões e ações são tomadas em conjunto entre esses sujeitos. 

A interpessoalidade vem da solidariedade e do respeito às diferenças de crenças e valores. 

Os conflitos oriundos das “provocações” docentes buscam tirar os estudantes do lugar 

comum, possibilitando construção coletiva e ressignificação dos saberes.  

A avaliação relacionada aos objetivos busca ultrapassar a noção classificatória e 

quantitativa da avaliação, contribuindo para que os estudantes conheçam sua 

metacognição. Em síntese, apesar de considerar que a avaliação tende a ser o calcanhar 

de Aquiles em muitas aulas, Silva (2009) reconhece que há muitas possibilidades de 

inovação nesse aspecto. Em geral, essas possiblidades tendem a ser mais efetivas na 
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medida em que a proposta da avaliação é menos comprometida com aspectos burocráticos 

institucionais. 

Conforme Silva (2009), os conteúdos representam os objetivos de aprendizagem 

e a metodologia é entendida como aparato para as ações pedagógicas, que conduzirão à 

qualidade de ensino. Então, a metodologia está a serviço desses objetivos de 

aprendizagem, e o conteúdo é, desse modo, compartilhado pelos sujeitos do processo 

ensino-aprendizado. A autora ainda descreve uma busca pela relação entre o 

conhecimento local e o total, na medida em que se busca estabelecer uma ligação entre 

resultados de pesquisas locais e contextos mais amplos. As relações entre ensino e 

aprendizado são vistas como uma via de mão dupla, uma vez que, segunda Silva (2009), 

ao ensinar os docentes também aprendem com as experiências dos seus estudantes.  

Silva (2009) destaca também a relação indissociável entre pesquisa e ensino. Para 

a autora, eles estabelecem uma relação de alimentação mútua. Do mesmo modo, ficam 

associadas as relações entre ensino e aprendizagem. Igualmente, a autora indica que aulas 

inovadoras superam a relação dicotômica entre teoria e prática. Isso ocorre quando a aula 

toma problemas reais como ponto de partida. Promove-se, dessa maneira, a superação da 

questão da transmissão/reprodução de conhecimento.  

A estratégia didática promove o movimento e a afetividade na aula inovadora, que 

transcende a dimensão cognitiva da aprendizagem. Desse mesmo modo, essa aula busca 

romper com a forma tradicional de conceber os espaços e tempos fragmentados da 

educação tradicional.  

 

3.9.4 Fatores que influenciam a inovação pedagógica 

 

Ao propor a aula universitária como espaço para a inovação, Silva (2009) elenca 

algumas dimensões que considera determinantes para uma aula inovadora. Inspirado 

nesses âmbitos, este pesquisador formalizou um conjunto de elementos que acredita 

influenciar a inovação pedagógica na aula de Pedagogia. Considera que essa influência 

ocorre a partir das relações que esses fatores exercem entre si, a partir da experiência 

vivenciada pelos sujeitos.  

O grau com que cada um deles age e, consequentemente, a relevância disso na 

constituição da experiência, varia de caso a caso. Por exemplo, em contextos educativos 

intensamente regulados pelo fator legal, seu peso, possivelmente, será maior sobre os 

demais: 
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a) O fator psicossocial – engloba os componentes atitudinais, como o cognitivo, o 

afetivo e o comportamental; os valores do grupo social; as questões disposicionais e 

situacionais referentes à relação dos sujeitos com a inovação pedagógica; e, as 

representações sociais. Todos esses fatores podem influenciar a inovação. 

b) O fator sócio histórico – a inovação pedagógica é fruto de um processo social 

e histórico, logo nunca estará completa; ao contrário, vem em um continuum, que segue 

em construção. Por essa característica, ao se buscar registrar o estágio atual da inovação 

pedagógica no momento contemporâneo aos pesquisadores, não se pode desconsiderar 

que o registro é uma aproximação do objeto. Portanto, devem ser consideradas as 

diferenças entre investigar o tema a partir do tempo presente ou de seu distanciamento 

histórico.  

c) O fator legal – engloba a LDB 9.394/96, as Diretrizes Curriculares e toda a 

legislação que regula o Curso de Pedagogia. Todas elas influenciam os objetivos do curso, 

as práticas pedagógicas dos professores, as metodologias adotadas. Em síntese, não se 

pode ignorar a influência da legislação, mesmo considerando que essa influência pode 

variar devido ao peso que cada um dos fatores apresentados pode ter em cada situação 

específica.  

d) O fator institucional – os planejamentos internos, tanto do Curso, quanto da 

instituição, como o Projeto Pedagógico do Curso – PPC e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI. Articulados com os fatores legais, essas determinações incentivam, 

promovem, coíbem ou inibem as inovações pedagógicas. 

e) O fator formativo-profissional – a formação e a atuação prévias dos sujeitos 

envolvidos com a inovação pedagógica. Como todos eles participam do processo 

inovador, suas formações anteriores também podem influenciar as decisões que tomam 

na geração, implementação e avaliação das propostas inovadoras. Especificamente em 

relação ao professor de Pedagogia, sua formação e atuação profissional é variada, pois 

nem todos os docentes têm licenciatura. Assim sendo, não se pode ignorar, por exemplo, 

que as formações e a experiências profissionais de antropólogos e pedagogos são 

diferenciadas, visto que esses fatores irão influenciar de forma diferenciada a inovação 

pedagógica.  

Nesse sentido, supõe-se que os sujeitos formados em cursos de licenciatura têm 

conhecimentos didáticos e pedagógicos que influenciam a inovação. Eles não são 

exigidos por lei para a docência na Pedagogia, mas é válido considerar que há diferença 

entre: 1) os professores que têm a compreensão desses fundamentos teóricos e 
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metodológicos da ciência da Educação; 2) os professores que, a partir da tentativa e erro, 

desenvolvem seus métodos didáticos e estilo de docência próprios; e, 3) os professores 

que desconsideram a relevância desses fatores para o processo de ensino-aprendizagem 

na formação superior (SILVA, 2009). 

  

3.9.5 As dimensões da inovação pedagógica 

 

Algumas considerações sobre a origem das inovações pedagógicas sugerem que 

elas podem emergir, por exemplo, a partir: a) de um déficit, da necessidade de se 

solucionar algum problema; b) da criatividade, pela inquietude para se mudar algo; e, c) 

da discrepância entre o que se tem e o que se deseja (FERNANDES; DE LA TORRE, 

1995).  

Fernandes e De La Torre (1995) consideram que, em todos os casos, as inovações 

decorrem, não somente de fatores socioculturais, como também de iniciativas pessoais. 

Assim, ela é compreendida como um processo dinâmico e aberto e de caráter 

multidimensional, imersa em uma realidade sociocultural e humana. Os autores abordam 

dimensões relacionadas à inovação, e para este estudo duas delas são consideradas 

relevantes: a dimensão contextual e a dimensão constitutiva.  

Em relação à dimensão contextual, esses autores consideram a inovação 

dimensionada na realidade dos sujeitos. Esse universo real é entendido como uma espiral 

de marcos concêntricos em que se encontram quatro níveis referenciais: 1) a realidade 

imediata da aula, na qual o sentido de inovação depende do que é gerado coletivamente 

por professores e estudantes; 2) a realidade do entorno, ou seja, a comunidade educativa, 

na qual são considerados os demais profissionais relacionados à aula, como diretores e 

coordenadores, o clima organizacional e a estabilidade profissional dos sujeitos; 3) a 

realidade mediada da comunidade – o meio não é nem a pessoa e nem o processo, mas 

impacta seu desenvolvimento, logo uma inovação pode ser promovida ou ficar bloqueada 

(mediatizada) por essas condições; e, 4) a realidade remota é, por fim, o marco teórico, 

social e político da inovação. No caso educacional, esse marco está localizado no sistema 

educacional, e sua principal função é legitimar a mudança, pois está embasado em valores 

sociais e em concepções teóricas e científicas (FERNANDES; DE LA TORRE, 1995).  

Já a dimensão constitutiva da inovação refere-se ao que se deseja mudar. Essa 

dimensão é responsável para que o processo não seja vazio de significados. Considera-se 

que há uma distância entre o desejo de mudança e a mudança realizada pelo processo 
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inovador. Isso porque a mudança é implementada por um grupo de sujeitos e, nesse caso, 

entram em negociação os valores desses sujeitos.  

Como não há valores sociais superiores e inferiores, a mudança implantada pela 

inovação torna-se parte de todos e nunca representará uma visão única. O que os autores 

explicam é que, além dos valores, no processo de inovação as variadas ideologias, 

interesses e crenças levam à confrontação de diferentes pontos de vista, troca de ideias, 

debates e consensos. Nesse momento, podem surgir resistências à inovação 

(FERNANDES; DE LA TORRE, 1995).  

Por esse motivo, segundo os autores, a inovação é sempre orientada por questões 

de valores, crenças, atitudes, interesses e expectativas a partir do conteúdo da mudança 

proposta. Ao mesmo tempo, ela também ameaça esses elementos, uma vez que o 

conteúdo da mudança é condicionado pelas características dos grupos com os quais se 

relaciona e pelo contexto em que se dá.   

Nesse sentido, de acordo com Soares (2002), há uma perspectiva teórica que 

reconhece que os processos de mudança que exigem a inovação pedagógica estão sujeitos 

a influências políticas, sociais e culturais. Assim sendo, o processo inovador submete-se 

ao confronto de visões, interesses e perspectivas dos envolvidos. 

Para Soares (2002, p. 22) na “[...] dimensão subjetiva, a assimilação de uma 

proposta educativa requer a existência de uma sintonia entre as concepções que a 

inovação apresenta e as concepções daqueles que estão envolvidos no processo”. 

Considera-se, assim, que existem aspectos simbólicos envolvidos no processo de 

inovação pedagógica que são inerentes aos professores.  

Assim, pergunta-se: como tais aspectos influenciam as representações sociais 

de professores de pedagogia? Nesse sentido, esta pesquisa pretendeu analisar os 

processos de objetivação e de ancoragem das representações de inovação pedagógica por 

professores de pedagogia. Conforme indica a literatura, esses processos estão na gênese 

dessas representações e atuam também na manutenção delas (CHAMON, 2007; 

CAMPOS, 2017).  

Se as representações sociais servem como referência para as ações dos professores 

de Pedagogia, então, se houver entendimento sobre a origem e a manutenção dessas 

representações, será possível compreender, em parte, o modo como esses professores 

estabelecem sua prática profissional, uma vez que as práticas podem ser subsidiadas pelas 

representações (CAMPOS, 2003). 
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Vale destacar que a inovação pedagógica se insere em uma trama complexa de 

símbolos externos e internos ao espaço educacional. No entanto, ela é efêmera, pois 

quando é assimilada deixa de ser inovação – ela existe durante o tempo de sua 

implementação pelo grupo. Deixa de ser inovação quando se torna parte integrante do 

sistema de práticas sociais tradicionais de um grupo. Contudo, para ser uma prática 

tradicional ou inovadora, ela depende da perspectiva de quem a representa, portanto 

ambas são construções sociais para fins práticos.  

No caso do objeto desta pesquisa, inovação pedagógica para os professores de 

Pedagogia, conclui-se, por enquanto, que o estudo a partir da TRS é promissor, porque 

possibilita identificar o modo como as representações se formam e se transformam. Isso 

provavelmente ajudará a desenrolar parte do emaranhado em que o objeto se encontra, 

pois ainda não há muitos trabalhos científicos sobre ele.  

Por fim, com o intuito de possibilitar uma leitura inteligível dos pressupostos 

teórico-metodológicos aos quais esta tese se filia, a próxima seção trata da teoria 

moscoviciana, com o intuito de estabelecer pontos de referência para descrever e analisar 

os processos de objetivação e de ancoragem, cumprindo, assim, o objetivo da pesquisa 

aqui relatada.  
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4 A TEORIA DAS REPRESENTACÕES SOCIAIS COMO 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

A área da Educação funda-se na interseção de outras ciências, como a 

antropologia, a filosofia, a psicologia e a medicina. Além disso, esse campo também é 

atravessado por lutas políticas e sociais, o que faz com que os fenômenos sociais ganhem 

contornos singulares para cada grupo, dentro do sistema educativo. Devido à riqueza e à 

pluralidade de materiais produzidos sobre inovação educacional, buscou-se construir, 

sucintamente, o objeto da pesquisa, inovação pedagógica, nos dois primeiros capítulos.  

Assim, vimos que a inovação pedagógica é um tipo particular de inovação, um 

processo que serve como plataforma para a transformação da prática pedagógica. Isso 

porque o sujeito sócio-histórico, que é reflexivo e, portanto, crítico, busca sobre suas 

experiências anteriores aspectos que merecem ser modificados para fundar práticas no 

presente e no futuro.  

Por exigir um posicionamento do sujeito social, a inovação pedagógica é 

representada socialmente e, desse modo, a Teoria das Representações sociais torna-se 

propicia para o estudo das relações entre o sujeito, professor de Pedagogia, e o objeto, 

inovação pedagógica.  

Neste capítulo buscou-se sintetizar alguns aspectos dessa teoria que incidem sobre 

a tese. Portanto, destacou-se o conceito de representações sociais, considerando o 

contexto de seu surgimento, discorreu-se sobre as dimensões tratadas por Serge 

Moscovici e, por fim, abordaram-se os processos de objetivação e ancoragem. Isso porque 

identificar e descrever esses processos foi o objetivo desta pesquisa.  

 

4.1 O contexto do surgimento da teoria  

 

Encarnação da rebeldia, o contexto da década de 1960 exala transgressão. O 

pensamento revolucionário dos jovens da época, resultado das muitas revoluções do 

período, possibilitou a remarcação de limites socioculturais (CARDOSO, 2005; 

THIOLLENT, 1998).  

Símbolo da cultura jovem, o movimento de maio de 1968, na França, exemplifica 

isso, quando grupos de universitários contestaram práticas políticas tradicionais. Em 

testemunho sobre sua experiência direta, Thiollent (1998, p. 65) reconhece que o pano de 
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fundo das revoluções internacionais “[...] contribuíam para o clima de revolucionarização 

da juventude e do mundo universitário” em Paris, no final de década de 1960.  

Nesse momento, apesar de um desemprego em início de crescimento, a França 

vivia, conforme Thiollent (1998, p. 65), uma modernização industrial importante, 

impulsionada pelo “[...] governo do regime gaulista, instalado em 1958”. Diversas 

pessoas, devido à Segunda Guerra Mundial e à Guerra da Argélia, haviam migrado da 

África e do Sul da Europa para a França, impactando a sociedade do país.  

Desse modo, a ética, a política e a cultura, nas décadas que sucederam a Segunda 

Guerra Mundial, sofreram abalos que modificaram a sociedade francesa. Nesse mesmo 

período, a psicanálise já estava disseminada no país e, então, os termos relacionados a 

essa teoria científica, proposta por Sigmund Freud, faziam parte do vocabulário de grupos 

sociais parisienses (MOSCOVICI, 2012).  

Nesse cenário, em meados de 1950, o imigrante da Romênia, Serge Moscovici, 

doutorando em Psicologia em Paris, decide estudar a penetração do conceito de 

psicanálise na sociedade parisiense. Esse psicólogo social concluiu e publicou sua tese 

em 1961 e, depois de 15 anos e de algumas reformulações, como atesta Jesuíno (2014), 

relançou-a como livro, em 1976, intitulando-a La psychanalyse, son image et son public 

(A psicanálise, sua imagem e seu público). Nasce, assim, a Teoria das Representações 

Sociais (a partir daqui, TRS).  

Para desenvolvê-la, Moscovici apoiou-se no conceito de representação coletiva, 

presente na obra de Durkheim. Também teve contribuições da antropologia, a partir da 

“natureza do pensamento primitivo”, de Lévi-Bruhl, da teoria da linguagem de Saussure, 

do estudo do desenvolvimento de Piaget, e da teoria do desenvolvimento cultural de 

Vigotski (ROCHA, 2014). 

Assim, Serge Moscovici inaugura, na Psicologia Social, um novo objeto de 

estudo: as representações sociais. De antemão, Moscovici (2012, p.39) alerta que “[...] se 

a realidade das representações sociais é facilmente apreendida, o conceito não o é”. Por 

isso, apenas buscaremos aqui delinear sucintamente os tópicos que virão a ser referenciais 

nesta pesquisa.  

A reflexão apresentada neste capítulo constitui uma base para a discussão dos 

processos de objetivação e de ancoragem.  
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4.2 O conceito de representação social  

 

De início, Moscovici (2012) explica que é difícil conceituar representações sociais 

(a partir daqui RS). Como indicado por diversos pesquisadores, o autor deixou sua teoria 

relativamente aberta, e sua estratégia era, justamente, deixar uma obra livre para 

contribuições (ARRUDA, 2002). Conforme ensina a professora Ângela Arruda (2002, p. 

138), 

 

Ao mesmo tempo, ao trabalhar com essa teoria, tentar transmiti-la a 

pesquisadores iniciantes, percebe-se que a representação social, na 

interface da psicologia e da sociologia, é uma alternativa de grande 

plasticidade, que busca captar um fenômeno móvel, por vezes volátil, 

por vezes rígido, cuja complexidade reforça a dificuldade da sua 

captação. Perceber uma representação social é fácil, mas defini-la, nem 

tanto. 
 

No entanto, entre os pesquisadores dessa temática é de certo modo consensual a 

definição fornecida por Jodelet (2001, p. 22), que explica as representações sociais como 

“[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”.  

No mesmo sentido, Jovchelovitch (2014) assinala que o conceito abrange teorias 

do senso comum, do pensamento cotidiano, que não são vistos como inferiores. Para a 

autora, esses saberes cumprem um papel fundamental, no contexto onde se originam.  

Moscovici (1978, p. 181) entende a representação social como uma teoria do senso 

comum, ou “[...] um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida 

cotidiana no curso de comunicações interpessoais [...]”, que prepara o sujeito social para 

a ação. Assim, ela provê a eles um arcabouço de informações lhes servirá como apoio nas 

tomadas de posição em relação aos mais variados objetos com os quais irão se deparar no 

cotidiano. Portanto, para o autor, ela orienta o comportamento, sendo passível de 

modificar e reconstruir os elementos do ambiente em que o comportamento tem lugar. 

Nesse sentido, Abric (1987, p.64) explica que a representação social é: 

 

Uma visão funcional do mundo que permite ao indivíduo ou grupo dar 

sentido a suas condutas e compreender a realidade através de seu 

próprio sistema de referência, logo adaptar-se e definir seu lugar nessa 

realidade. É ao mesmo tempo o produto e o processo de uma atividade 

mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real ao qual 

ele é confrontado e lhe atribui uma significação específica.  
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Em síntese, Jodelet (2001, p. 38) aponta os elementos “[...] constituintes da 

representação (informações, imagens, crenças, valores, opiniões, elementos culturais, 

ideológicos etc.)”. Portanto, são elementos simbólicos que compõem as representações, 

expressos pelas comunicações dos indivíduos nos grupos sociais. A funcionalidade da RS 

está no fato de ela ser um “[...] fenômeno que possibilita a difusão e a circulação das 

ideias e dos conceitos pertinentes a dois universos – o reificado e o consensual” 

(OLIVEIRA, 2014, p. 814). Assim, é possível a compreensão, tanto das práticas 

científicas, como das populares (CHAMON, 2007). 

Existe, no entanto, uma preocupação assinalada por autores como Trindade, Sousa 

e Almeida (2014), no sentido de que as noções de imagens, crenças, valores e opiniões 

são elementos que devem ser compreendidos como sistema que estrutura as RS. Portanto, 

devem ser estudados em conjunto, não separados e analisados isoladamente, como 

preconizava parte da psicologia social norte-americana behaviorista, principalmente na 

primeira metade do século XX. 

Jesuíno (2014, p. 43) lembra que representações sociais, tais como enunciadas na 

obra seminal de Moscovici, são “[...] um traço típico das modernas sociedades 

beneficiárias, mas também, vítimas do processo exponencial da ciência e da tecnologia”. 

Esse ponto demarca umas das principais diferenças entre o conceito de 

representações sociais e as representações coletivas, proposta anteriormente, no século 

XIX, por Émile Durkheim. Diferentemente de sua predecessora, a representação social é 

aquela que é produzida no século XX, em uma sociedade moderna, bem mais complexa 

que a do século anterior.  

Como exemplificado no início deste capítulo, as sociedades do século XX derivam 

de uma série de fenômenos sociais que as tornaram complexas, como as grandes guerras, 

os desenvolvimentos tecnológicos, as migrações populacionais, entre outros fatores. Por 

isso, estudar representações sociais demanda, segundo a TRS, uma compreensão dessa 

complexidade contextual que as envolve.  

Na época do surgimento da teoria de Serge Moscovici, na década das revoluções, 

já não se pode, então, pensar em uma sociedade estática, orientada unicamente pela igreja 

ou pela família, por exemplo. Existiam grupos mais complexos, que se relacionavam com 

diversas instituições e outras sociedades, tornando o seu saber e apreensão do mundo 

menos simplificados, como fora o da sociedade que Durkheim estudou.  

Atualmente, sessenta anos depois da tese de doutorado de Serge Moscovici, 

Arruda (2015) problematiza a validade da teoria moscoviciana para estudar as sociedades 
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do século XXI. Mesmo na dita pós-modernidade, em que a vida está acelerada, os grupos 

sociais são fluidos e as fontes de informação são múltiplas. A autora conclui que a teoria 

continua sendo uma referência confiável, visto que “A polifasia cognitiva parece ser uma 

das formas de abordar o motor da mudança, mas queremos que não seja a única” 

(ARRUDA, 2015, p. 124).  

Assim, ao pensar o objeto de representação “inovação pedagógica”, é preciso 

considerar a variedade de fontes de informação que podem impactar as representações do 

grupo.  

No subitem que segue, abordam-se as dimensões representacionais apregoadas 

por Moscovici (2012).  

 

4.3 As dimensões das representações sociais  

 

Formulada por Moscovici, a TRS funciona como um referencial teórico e 

metodológico para o estudo das representações sociais. Segundo o autor, dimensionam-

se em relação aos universos de opiniões dos grupos, como: a) informação; b) campo de 

representação; c) atitude. Moscovici (2012, p.62) esclarece que nem todas as dimensões 

podem ser encontradas em todos os grupos. Para “[...] os operários por exemplo, não 

existe informação coerente sobre a psicanálise e, por isso, não se pode falar da existência 

dessa dimensão”. Além disso, muitas vezes, as representações se reduzem unicamente a 

atitudes (JESUÍNO, 2014). 

 

4.3.1 Atitudes 

 

A dimensão da atitude ganha bastante atenção por parte dos pesquisadores da área 

das representações sociais. Como exemplo, a análise elaborada por Rodrigues, Assmar e 

Jablonski (2009), que compila outros autores em uma eficiente “dissecação” da dimensão 

atitude.  

Segundo os autores, no ambiente social as pessoas formam impressões, 

procurando meios econômicos de compreender o ambiente, por meio de heurísticas, 

esquemas sociais e atribuições. Nesse sentido, a atitude é uma consequência direta do 

processo dessa tomada de conhecimento. Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009, p. 91) 

sintetizam a atitude como “[...] sentimentos pró ou contra pessoas e coisas com quem 
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entramos em contato”, que “[...] decorrem de processos comuns de aprendizagem 

(reforço, modelagem)”.  

Para Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009), o surgimento das atitudes visa atender 

a determinadas funções, sendo consequência de processos cognitivos, como a busca de 

equilíbrio. Por exemplo, ao deparar um novo objeto de representações, o indivíduo busca 

compreendê-lo. Nesse processo, a atitude presta-se como um tipo de guia para que ele 

saiba como irá se relacionar com esse novo objeto.  

Suas funções sociais são a durabilidade na organização de crenças e cognições dos 

grupos, o afeto, positivo ou negativo, quanto a um objeto, e a predisposição para o agir. 

Portanto, atitudes formam um conjunto de crenças e cognições, favoráveis ou contra 

determinado objeto, predispondo ações, pelo grupo social, que sejam coerentes com a 

carga afetiva direcionada ao objeto (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2009).  

Não se pode observar objetivamente as atitudes, no entanto elas podem ser 

inferidas de elementos passíveis à observação. Atitudes são, então, compostas por três 

componentes: 1) o componente cognitivo; 2) o componente afetivo; 3) o componente 

comportamental (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2009).  

 

O componente cognitivo 

A atitude em relação a um objeto ocorre somente após a representação cognitiva 

dele, que, se for vaga, gerará um afeto pouco intenso. Por outro lado, se a representação 

cognitiva for errônea, a intensidade do afeto não será influenciada, mas poderá não haver 

uma correspondência entre a atitude e a realidade do objeto representado (RODRIGUES; 

ASSMAR; JABLONSKI, 2009).  

 

O componente afetivo 

Considera-se que é o componente mais importante da atitude, na medida em que 

a diferencia de crenças e de opiniões. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar na 

existência de vida em outros planetas sem associar quaisquer afetos a essa crença. Se, por 

outro lado, associar afeto, isso possivelmente se tornará aparente em uma discussão 

acalorada (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2009). 

 

O componente comportamental 

O comportamento reflete a atitude. Nesse sentido, as atitudes possibilitam uma 

predisposição à ação, que, dependendo das situações específicas, resultam em 
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determinados comportamentos. Logo, comportamentos tendem a ser adequados às 

cognições e afetos dos grupos sociais. Por ser instigadora da ação, em determinadas 

situações a atitude é preditora de comportamentos. Salienta-se, contudo, que nem sempre 

há uma absoluta coerência entre os três componentes da atitude, como no caso de 

religiosos cujos comportamentos não condizem com o que preconiza sua religião 

(RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2009). 

 

4.3.2 Informação  

 

Essa dimensão diz respeito à organização dos conhecimentos que o grupo tem 

sobre o objeto social representado e à qualidade e quantidade de informações que os 

sujeitos têm sobre ele (MOSCOVICI, 2012). Oliveira (2014) considera que essa 

dimensão tem papel fundamental na formação e na transformação da representação. 

Campos (2015) defende a ética na construção e no compartilhamento de informações que 

impactam o cotidiano das práticas concretas na Educação.  Para o pesquisador, vivemos 

em “[...] uma época onde os cidadãos são inundados de tecnologias e ferramentas de 

mediação concebidas com objetivos, no mais das vezes, escusos e, consequentemente, 

não éticos” (CAMPOS, 2015, p. 207). 

A quantidade e qualidade das informações que os sujeitos recebem/constroem 

sobre o objeto podem variar conforme alguns fatores. Pode ser nula, como no caso dos 

operários em relação à psicanálise, na obra de Moscovici (2012), ou pode ser 

extremamente coerente e complexa, como possivelmente seria, considerando o mesmo 

objeto por um grupo de psicanalistas. 

Considerando a quantidade e qualidade de informações que os grupos podem 

receber/construir a respeito de objetos sociais, há diversas situações em que a dimensão 

da informação pode variar para mais ou para menos, em gradações. Por exemplo, um 

grupo pode receber muitas informações não verídicas sobre determinado assunto, 

enquanto outro pode não receber informações sobre ele, um terceiro grupo pode vir a 

receber poucas informações sobre um objeto e, por fim, um quarto grupo de sujeitos pode 

receber muitas informações verídicas sobre um objeto social. Isso, a partir do que 

preconiza Moscovici (2012), implica o tipo de construção que cada grupo fará sobre o 

objeto em questão. 

Campos (2015, p. 207) aponta que a “verdade” diz respeito ao que entende como 

argumentos “[...] lógico-formais e matemáticos de sistemas fechados. As ‘veridicidades’ 
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da maior parte das trocas, no entanto, àqueles relacionados aos sistemas abertos das 

línguas, das artes”. Com base nessa premissa do autor, propôs-se a Figura 4.1, que ajuda 

a clarificar esta posição.   

 

Figura 4.1- Ilustração do cruzamento entre informação e veridicidade 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nessa representação imagética, a letra A representa um dado grupo que tem menos 

informação, porém com mais informações verdadeiras; a letra B representa um grupo com 

quantidade maior de informações e mais informações verdadeiras; a letra D representa 

um grupo cujas informações são em grande quantidade, porém com menos informações 

verdadeiras; e, por fim, a letra C representa aquele grupo que dispõe de menos 

informações, quando comparado aos demais, e também, com menos informações 

verdadeiras. 

Assim é ilustrada a compreensão a respeito da dimensão da informação a partir da 

TRS. Nesse sentido, conclui-se que a quantidade de informações que um grupo troca, 

produz e recebe sobre determinado objeto social não está necessariamente relacionada à 

realidade sobre aquele objeto. 

Ressalta-se, assim, que, a depender do objeto, o desequilíbrio entre quantidade e 

qualidade pode vir a ser um grave problema, não apenas para um grupo específico, mas 

também para outros grupos que com ele se relacionam. É possível exemplificar com o 

caso do vírus da AIDS ou do vírus SARS-CoV-2, em relação aos grupos sociais e às fake 



129 

 

news que circulam no interior desses grupos. Nesses casos, quanto mais informações 

errôneas sobre os temas, mais expostos podem estar os grupos sociais.  

Vale ressaltar, também, que a dimensão da informação é constituída a partir da 

atitude do sujeito em relação ao objeto: “[...] é razoável concluir que uma pessoa se 

informa e representa alguma coisa unicamente depois de ter adotado uma posição e em 

função da posição adotada” (MOSCOVICI, 1978, p. 74). 

 

4.3.3 Campo de representação 

 

De acordo com Moscovici (2012, p. 64), essa dimensão alude à ideia de modelo 

figurativo que “[...] remete à ideia de imagem, de modelo social, com conteúdo concreto 

e limitado das proposições que expressam um aspecto determinado do objeto da 

representação”. Essa dimensão pressupõe, ainda, uma hierarquização de elementos.  

Para Pesavento (1995), dentro do campo de representação encontra-se o 

imaginário, que se manifesta por meio de discursos e imagens, com a função de definir a 

realidade. Nesse processo ocorre a objetificação dos significados atribuídos aos 

fenômenos sociais, em palavras ou outros elementos concretos. Arruda (2002, p.140) 

explica que a ideia de “[...] campo da representação implica entendê-la como um campo 

estruturado de significações, saberes e informações”. 

Nesse sentido, é possível então pensar que o campo se define como um conjunto 

de elementos simbólicos atribuídos pelos sujeitos em relação ao objeto, passíveis de 

objetificação. Em outras palavras, o campo de representação é um espectro imagético que 

condensa significados atribuídos.  

 

4.4 Abordagem processual ou sociogenética 

 

Após o período de criação da teoria, outros pesquisadores se juntaram à corrente 

de pesquisas inaugurada por Moscovici. Esses cientistas colaboraram com a ampliação 

da TRS, desenvolvendo abordagens próprias para o estudo das RS.  

Os enfoques que se destacam são: a) o estrutural, proposto por Abric (1994), a 

partir do qual são estudadas as representações buscando seu conteúdo e os elementos 

componentes de sua estrutura interna, notadamente o núcleo central e o sistema periférico. 

O pesquisador hierarquiza os itens componentes dessa estrutura da representação e 

explora as ligações entre eles; b) o posicional ou societal, como é mais conhecido no 
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Brasil, desenvolvido por Doise (1973), que se debruça sobre temas amplamente 

difundidos nas sociedades, como direitos humanos ou religião. Seu método conta com 

três fases de pesquisa em que se identificam as ideias e ideologias existentes nos grupos 

sociais e, posteriormente, investiga-se como os sujeitos se posicionam socialmente em 

relação a elas (CLÉMENCE; DOISE; LORENZI-CIOLDI, 1994). Almeida (2009) 

considera que a abordagem posicional integra quatro níveis de análise, processos 

intraindividuais, interpessoais, intergrupais e societais. Sobre essa vertente, Rateau et al. 

(2012, p.10) explicam que ela “[...] designa um duplo papel para representações. Elas são 

definidas, primeiramente, como princípios que geram tomadas de posição, mas também 

são princípios para organizar diferenças individuais”.  

Há ainda uma terceira abordagem metodológica, que aqui ganha saliência, uma 

vez que é a ela que esta pesquisa se alinha, porque é um enfoque mais próximo da proposta 

seminal de Moscovici (1961), abordagem processual, ou sociogenética, representada por 

Jodelet (2001). Conforme Rateau et al. (2012, p.8), “Sobre esta base teórica geral do 

processo de produção de representações sociais, desenvolveu-se um campo de pesquisa 

amplo”.  

Jodelet (2001) prioriza os sentidos conduzidos nas comunicações que acontecem 

por meio da linguagem, por isso imerge nos contextos históricos e culturais, e este é um 

fator preponderante para o desenvolvimento de seus estudos. Sua abordagem “[...] enfoca 

o estudo dos sistemas de significados que expressam as relações que os indivíduos e grupo 

têm com seus ambientes” (RATEAU et al., 2012, p.8).  

As pesquisas, conforme essa vertente, buscam os processos geradores das 

representações sociais, denominados objetivação e ancoragem. Para isso, aborda 

plurimetodologicamente a pesquisa. O plurimetodologismo é valorizado no estudo da 

sociogênese das RS. 

Ressalta-se a pertinência da escolha pela abordagem processual, nesta pesquisa, 

uma vez que ela possibilita a identificação dos elementos que permitem entender o 

sistema cognitivo e ético-moral dos professores de Pedagogia a respeito da inovação 

pedagógica. No mesmo sentido, ela permite compreender os saberes do referido grupo 

social, como conhecimento estruturado, portanto produto, e como fenômeno estruturante, 

portanto processo.  

Nesta pesquisa, busca-se visa compreender o modo como se caracterizam e se 

transformam as representações sociais, por meio da análise dos processos sócio-

históricos. Como aspecto estruturado, a representação exibe seu conteúdo cristalizado, 
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revelando valores, crenças, imagens e opiniões. Por outro lado, como elemento 

estruturante, buscam-se aqui suas condições de produção no seio social. 

Nesse sentido, Jodelet (2001) ensina que, para abranger os conteúdos e relações 

nas representações sociais, é necessário responder a três perguntas: Quem sabe, e a partir 

de onde sabe? O que e como se sabe? Sobre o que se sabe, e com que efeito? As respostas 

a essas questões conduzem à compreensão das condições de produção e de circulação das 

representações sociais, dos processos e estados dessas representações sociais, e de seu 

estatuto epistemológico. 

 

4.4.1 Processos geradores 

 

As representações são geradas por meio de dois processos simultâneos: a 

objetivação e a ancoragem. Ambos têm a função de tornar familiar o desconhecido 

(JOVCHELOVITCH, 2008). Esses dois processos estão relacionados à gênese da 

representação, que é social, pois derivam da cognição social. Assim, para Jodelet (2001, 

p. 38), “[...] independentemente dos aspectos de desenvolvimento, os processos de 

formação das representações dão conta de sua estruturação”.  

 

4.4.1.1 A objetivação 

 

Nas palavras de Moscovici (2012, p. 110), a objetivação torna real um conceito: 

“[...] objetivar é reabsorver um excesso de significações materializando-as”. 

Necessariamente, a objetivação passa pela materialização da ideação grupal. Assim, traz 

para o plano do concreto aquilo que estava no abstrato.  

Para Cabecinhas (2004), a objetivação está relacionada à forma como os 

elementos que constituem a representação estão organizados e ao percurso feitos por esses 

elementos, até adquirirem materialidade. Ou seja, quando “[...] se tornam expressões de 

uma realidade vista como natural” (CABECINHAS, 2004, p.128). Jodelet (2001) explica 

o processo de objetivação em três fases:  

 

1) Primeiramente, ocorre a construção seletiva, na qual os sujeitos apreendem o 

objeto, selecionando informações sobre ele a partir do grupo no qual estão 

inseridos. Nesse processo intervêm condicionantes culturais e critérios 

normativos. Em outras palavras, algumas informações ficam retidas e outras 
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são ignoradas ou esquecidas de maneira rápida. As que são retidas passam a 

fazer parte do universo informacional do grupo; 

2) Em seguida, ocorre a esquematização estruturante, quando a estrutura 

conceitual da representação é reproduzida de modo que a torne visível, por 

meio de uma imagem, uma estrutura figurativa. Assim, há coerência entre o 

pensamento e a sua representação figurativa, podendo ser compreendida. Essa 

fase é entendida como nó, núcleo ou esquema figurativo; e 

3) Por fim, a naturalização ocorre quando os conceitos retidos na estrutura 

figurativa e as relações estabelecidas constituem-se como categorias 

materializadas. Há uma equivalência com a realidade, e aqui o abstrato 

concretiza-se, expressando-se em imagens e/ou metáforas. Cada um dos 

elementos é, então, coordenado pelo núcleo figurativo, que também 

instrumentaliza as percepções acerca da realidade.  

Ainda segundo Jodelet (2001), é possível que haja alguns efeitos sobre as 

representações durante o processo de objetivação: 

a) Distorção, e nesse caso, apesar da manutenção de todos os atributos do 

objeto representado, alguns podem se encontrar acentuados ou 

minimizados, como em um tipo de caricatura do objeto; 

b) Suplementação, que ocorre quando há a inserção de novos atributos e 

significados em um objeto, que não lhes são inerentes. Por exemplo, no 

caso do preconceito, pode ocorrer a atribuição de características 

pejorativas ao outro; e 

c) Supressão, quando alguns atributos inerentes ao objeto são subtraídos dele. 

Para Jodelet (2001, p. 38), isso tende a ser resultado “[...] do efeito 

repressivo das normas sociais”. 

 

4.4.1.2 O estudo da objetivação na abordagem processual por meio de metáforas 

 

Segundo Moscovici (2012), o processo de objetivação possibilita a materialização 

de uma ideação social. Nele, os elementos de uma representação se concretizam, 

possibilitando a comunicação da representação. A objetivação exibe uma imagem, ou 

esquema figurativo, que serve como referência para comunicar o conhecimento sobre o 

objeto social. Dito de outro modo, a objetivação simplifica e materializa o fenômeno 

social, para que ele possa ser compartilhado por meio da comunicação social.   



133 

 

O esquema figurativo também aparece na TRS como “nó figurativo”, “núcleo 

figurativo” e “modelo figurativo” (CABECINHAS, 2004). De fato, todas essas formas 

indicam uma mesma coisa, uma estrutura imagética que resulta do processo de 

objetivação, “condensando” elementos referentes ao objeto de representação social, que 

funciona como um guia da compreensão sobre os fenômenos em uma realidade social 

(LIMA; CAMPOS, 2020; JODELET, 1984). 

Existe uma relação entre as figuras de pensamento, particularmente as metáforas 

e o esquema figurativo. Essa afinidade é explorada por diversos autores, como Lima e 

Campos (2020), Castro e Castro (2019), Mazzotti (1998, 2016), Domingos (2016). 

Assim, as metáforas condensam significados atribuídos aos objetos de representação 

social.  

Mazzotti (1998) demonstra que o núcleo figurativo da representação social é 

constituído por figuras retóricas, principalmente as metáforas. Conforme Lima e Campos 

(2020), a partir da formulação da metáfora ocorre a materialização de uma abstração, a 

concretização de um pensamento, de acordo com o processo de objetivação preconizado 

por Moscovici (2003). 

Conforme Mazzotti (1998), a metáfora possibilita a assimilação do novo, na 

medida em que decifra o novo objeto, que não é conhecido e deve se tornar conhecido, 

pois o processo metafórico estabelece os predicados do objeto comunicado. Portanto, 

metaforizar é, segundo o autor, predicar a condição de um dado objeto social. 

Mazzotti (1998) considera a metáfora como um produto do processo de cognição, 

que permite a assimilação do novo. Esse processo se faz pela transformação do objeto 

mentalizado em imagem inteligível ao grupo social. O grupo, por sua vez, é o ponto de 

apoio, ou âncora para os significados inscritos na metáfora. Conclui-se que “[...] o 

processo de objetivação descrito por Jodelet (2001) é o mesmo da metaforização” 

(MAZZOTTI, 1998, p.4).  

Assim, admite-se que a identidade entre a metáfora e o esquema figurativo está 

no desvio em suas formações: a distorção, a suplementação e o desfalque (MAZZOTTI, 

1998). No entanto, há que se estar atento, pois, segundo Mazzotti e Alves-Mazzotti 

(2010), as metáforas também podem ser utilizadas como recursos puramente ornamentais 

e, nesses casos, elas não operam na condensação dos significados nos discursos.    

Nessa perspectiva, Castro e Castro (2018, p. 9) indicam que o “[...] processo de 

objetivação por metáforas por um grupo específico se dá a partir de comparações advindas 

de significados comuns, amplamente compartilhados em seu interior”. Para as autoras, 
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essa estratégia visa à comunicação rápida, eficaz e impactante com o auditório. Dessa 

maneira, o uso da metáfora permite uma economia cognitiva.  

Segundo Castro (2018), a metáfora provoca um impacto emocional sobre o 

receptor de uma mensagem, o que promove uma compreensão súbita dos significados 

atribuídos a um objeto comunicado. Ela funciona, ainda, como um elemento de 

identificação do sujeito com o grupo, tornando coesa essa relação.   

A estratégia normalmente utilizada e que vem trazendo resultados para a coleta da 

metáfora é sua indução (MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2010; DOMINGOS, 2016; 

CASTRO, 2018; LIMA; CAMPOS, 2020). Isso pode ser feito de variadas formas, por 

exemplo, é possível solicitar que o sujeito elabore uma metáfora para representar 

determinado objeto social, justificando sua indicação. Ao fazer isso, o participante 

condensa suas opiniões, valores, atitudes e crenças a respeito do objeto em questão. A 

justificativa fornecida pelo sujeito para a metáfora elaborada exibe elementos que são 

comungados pelos indivíduos de seu grupo social e que servem como âncora ou apoio à 

sua argumentação (MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2010; MAZZOTTI, 1998; 

MAZZOTTI, 2016; CASTRO, 2018). 

O processo de indução de metáforas, conforme Lima e Campos (2020, p. 12), “[...] 

contribui para que o sujeito desloque o discurso formal para o campo informal e coloquial 

de sua fala”. Portanto, conclui-se que a indução de metáfora é uma técnica 

reconhecidamente possível para se obter indícios do processo de objetivação das 

representações sociais. 

 

4.4.1.3 A ancoragem  

 

O segundo processo, denominado ancoragem, visa acomodar um objeto em um 

conjunto de categorias previamente existentes no universo simbólico de um dado grupo 

social. Domingos (2016, p. 32) ilustra a ancoragem como “[...] um enraizamento, pois as 

representações, pela ancoragem, lançam raízes que permeiam o conjunto de informações 

pré-existentes na consciência dos grupos sociais”.  

A ancoragem, conforme Alves-Mazzotti (2008, p.29), enseja uma “[...] inserção 

orgânica em um pensamento já construído”, no qual o conceito é familiarizado, 

intentando um “[...] enraizamento social da representação à integração cognitiva do objeto 

representado no sistema de pensamento preexistente e às transformações que, em 

consequência, ocorrem num e noutro”. Por fim, é possível “[...] dar nome ao que não tinha 
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nome, nós somos capazes de imaginá-lo, representá-lo [...] a representação é, 

fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, de alocação de categorias 

e nomes” (MOSCOVICI, 2003, p.62). 

Uma explicação fornecida por Moscovici (2011, p. 61) propõe a imagem de 

alguém que “[...] ancora um bote perdido em um dos boxes de nosso espaço social”. 

Então, ocorre como um encaixe ou engate de um conhecimento novo em uma ordem de 

conhecimentos preexistentes. Em Moscovici (2012), a psicanálise está relacionada à 

confissão, por exemplo. O autor procurou demonstrar que o processo de ancoragem 

trabalha na elaboração e estabilização da RS, quando um conhecimento científico se 

transforma em senso comum.  

Por seu turno, Doise (1992) distingue três naturezas de ancoragem:  

1) a ancoragem do tipo psicológico, que se refere a crenças ou valores que podem 

interferir nas relações no universo simbólico;  

2) a ancoragem sociológica, que aponta o modo como as relações simbólicas entre 

grupos interferem na apropriação do objeto; e 

3) a ancoragem psicossociológica, que demarca as relações sociais e as divisões 

posicionais e categoriais dos grupos em um dado campo social.  

Em qualquer caso, o conteúdo das representações sociais inscreve-se no contexto 

social dos sujeitos. 

Oferecendo mais detalhes sobre a ancoragem, Jodelet (1984) propõe três etapas: 

1) um processo de significação, no qual o significado é designado e atribuído. 

Aqui a sociedade formula uma rede de significados em torno da representação, e essa 

rede é elaborada somente a partir de um sistema de valores preexistentes, em contraste 

com sistemas de outros grupos;  

2) um instrumento de interpretação da realidade e orientação da ação, intimamente 

relacionado à objetivação; e 

3) o enraizamento do novo conhecimento social no sistema de conhecimentos 

preexistentes. Nesse momento ele sofre alterações para se adequar, ao mesmo tempo em 

que altera o sistema preexistente.   

Campos (2017), no entanto, busca esclarecer que a ancoragem não ocorre apenas 

no momento de gênese da representação. O pesquisador assegura que se trata de um 

processo dinâmico, que trabalha no cotidiano dos grupos socais. O autor sustenta o 

argumento de que a ancoragem ocorre cotidianamente em situações que requerem ajustes 

entre uma representação e seu contexto.  
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O implícito está em saber que significado e utilidades são atribuídos 

durante a gênese das representações sociais, mas, também, 

continuamente, pois à medida que essas últimas são instrumentalizadas, 

servem para interpretar a realidade e orientar as condutas. Ou seja, a 

ancoragem é um processo contínuo, permanente (CAMPOS, 2017, p. 

777). 

 

Campos (2017) fornece uma compreensão do processo de ancoragem no cotidiano 

dos grupos sociais. Segundo o autor (2017, p. 777), “[...] nenhuma situação é 

completamente nova, inusitada, ela sempre tem pontes ou interfaces ou raízes em quadros 

anteriores”. Assim, diante de uma nova situação vivenciada, o sujeito busca nas suas 

experiências anteriores referências que subsidiem a interpretação, apreensão e domínio 

do novo.  

Outro entendimento necessário para a compreensão do processo de ancoragem é 

a possibilidade de uma experiência única e de caráter singular de um novo objeto social 

para um grupo. Campos (2017, p. 777) aponta que o “[...] processo de tornar o estranho 

em familiar é o de dominar um evento singular, integrando sua especificidade (sua 

originalidade) no quadro social existente, ou quadro social presente”. 

O autor apresenta, ainda, um arcabouço para a compreensão e o estudo da 

ancoragem conforme três situações em que ela pode ocorrer, em face do estranho:  

1) Primeiro, a ancoragem ocorre de acordo com a compreensão clássica, na 

gênese de uma representação, ante um novo fenômeno social. Diante de uma 

situação como essa, um pesquisador precisa buscar os sistemas anteriores nos 

quais diferentes grupos podem ancorar esse novo objeto, identificando os 

significados atribuídos a esse objeto por esses grupos envolvidos;  

2) Uma segunda situação é quando há o encontro, no cotidiano, com casos de 

determinado objeto social deslocado em relação ao seu local natural. Em face de 

um caso particular, a representação nos orienta a julgar. Nesse caso de ancoragem 

os sujeitos lançam mão de normas, valores e práticas, segundo Campos (2017, p. 

780), “[...] para discriminar se o indivíduo em questão tem as características 

frequentes do objeto social. Aqui estamos no coração dos efeitos normativos das 

representações sociais”. O propósito do processo de ancoragem, nesse caso, é o 

reconhecimento ou identificação do objeto “corpo estranho”; e 

3) A terceira situação é o caso de objetos aos quais o sujeito precisa direcionar 

práticas, o que é exemplificado por Campos (2017, p. 780) “[...] pela situação 
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imaginária do professor com seu novo aluno incluído”. Aqui a ancoragem atua na 

orientação de condutas, a partir do apoio no sistema referencial do grupo de 

pertencimento, e “[...] a questão a ser respondida é: como meus colegas 

(professores) estão lidando com este aluno incluído? Quais são as práticas que 

funcionam?”.  

 

4.4.1.4 O estudo da ancoragem na abordagem processual  

 

Com a intenção de debater o método para o estudo da ancoragem no campo da 

Educação, Campos (2017, p. 782-783) propõe uma investigação que abarque os processos 

constituintes da ancoragem e, nesse sentido, indica a necessidade de se investigar os 

quadros de interpretação preexistentes. 

Para isso, deve-se imergir nesses quadros, notadamente, de ideologias, normas 

sociais e institucionais, valores sociais, sistemas de crenças, mitos etc. Entende-se que 

eles promovem influências sobre a significação de um novo objeto. Não podemos ignorar 

o fato de que, ao mesmo tempo em que um novo conhecimento é modificado para se 

adequar em uma rede preexistente, ele também modifica esses quadros. Campos (2017, 

p. 782) exemplifica isso com o caso da educação inclusiva, que “[...] muda o 

conhecimento que a sociedade tinha da escola”. 

Desse modo, há uma estratégia de estudo que permite a imersão do pesquisador 

na história e na cultura do grupo social do qual pesquisa as representações. Tem-se, assim, 

como possibilidade para pesquisar a ancoragem a partir da perspectiva processual, as 

noções de sentido e de filtro, que indicam atribuição de significados a um dado fenômeno, 

por um dado grupo social. Em relação a filtro, entendem-se as redes preestabelecidas 

como guias para a ação. Deve-se, assim, considerar os conteúdos que possibilitam analisar 

os processos (APOSTOLIDIS, 2003). 

Para Apostolidis (2003), a triangulação, nessa abordagem, mais que validar uma 

análise, busca apresentar o conteúdo mínimo, suficiente e necessário, inerente ao duplo 

aspecto da representação, como processo e produto. Igualmente, mais que a objetividade 

na análise, ao estudar a ancoragem, nessa vertente, a preocupação deve estar voltada ao 

todo, à constituição da totalidade social, mesmo que em recorte. 

Na intenção de cumprir esse propósito, é preciso que o pesquisador extrapole um 

olhar determinista, adotando uma visão qualitativa do fenômeno social. Assim, Jodelet 

(2003) recomenda a adoção de uma perspectiva holística e global, a consideração do 
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fenômeno em seu estado natural e a consideração de que o mundo está em constante 

mudança. Concluindo, o estudo da ancoragem deve possibilitar a compreensão da relação 

entre o objeto, o fenômeno e o contexto.   

 

4.5 Considerações sobre o objeto da pesquisa 

 

Um dos primeiros passos para o estudo das representações sociais, conforme a 

corrente inaugurada por Serge Moscovici, na França, na década de 1960, é a organização 

dos materiais do estudo. Essa etapa representa a transposição de elementos intuitivos, que 

estão na mente de quem pesquisa, para um conjunto de materiais que possam ser tratados 

cientificamente. Esse processo viabiliza a produção de conhecimentos científicos sobre a 

temática investigada (SÁ, 1998).   

A conversão de um fenômeno social em um objeto a ser estudado a partir da Teoria 

das Representações Sociais requer alguns procedimentos técnicos (SÁ, 1998). 

Diferentemente de aprisionar a criatividade do pesquisador, esse processo visa 

transformar a intuição sobre um dado fenômeno em um objeto, para que o seu estudo seja 

exequível cientificamente.   

De acordo com Sá (1998), os fenômenos de representação social estão difundidos 

pelas comunicações sociais, de modo que não podem ser estudados sem adequação e 

delimitação corretas. Nesse sentido, segundo o autor, essa transformação simplifica o 

fenômeno estudado, para que ele seja manejável na pesquisa, tornando-o inteligível. 

Assim, estudar representação social requer a compreensão de que há sempre um 

sujeito social e um objeto por ele representado. De modo resumido, conforme Sá (1998), 

essa transformação exige três etapas: a) a enunciação clara e precisa do objeto; b) a 

descrição do grupo social relacionado ao objeto; c) a delimitação do contexto do processo 

representacional. A partir disso, é possível iniciar uma pesquisa de representações sociais 

utilizando a teoria moscoviciana.  

Desse modo, considerando-se que essa teoria, além de referencial teórico, é 

também um referencial metodológico, torna-se importante que todas as decisões tomadas 

no âmbito da pesquisa sejam alinhadas à Teoria das Representações Sociais. Por isso, 

considerou-se importante não encerrar a teoria em um capítulo específico sobre as 

representações, uma vez que ela está em todas as etapas desta investigação. Isso viabilizou 

uma coerência entre os pressupostos epistemológicos, a metodologia adotada e os 

resultados e conclusões obtidos.  
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Alinhados à teoria e seguindo as explicações de Sá (1998), no capítulo anterior 

buscou-se identificar: 1) os aspectos do fenômeno geral sistematicamente explorados; 2) 

os fenômenos específicos que têm sido preferencialmente investigados. 

Portanto, aqui retomamos alguns pontos importantes relacionados ao fenômeno 

social investigado que servem de plataforma para esta pesquisa. A figura 4.2 mostra a 

relação entre a pesquisa e a TRS. 

 

Figura 4.2: Esquema de inserção desta tese na pesquisa em RS 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.5.1 O fenômeno da inovação pedagógica: a formação do conhecimento científico 

 

A partir de meados do século XX, o interesse científico volta-se para o estudo da 

inovação pedagógica. No período 1950 - 1980, os estudos norte-americanos que 

abordavam a temática traziam uma concepção funcionalista. As pesquisas brasileiras 

produzidas sobre inovação pedagógica, principalmente, nas décadas de 1970 e 1980 

também apresentavam essa concepção, indicando que a inovação seria controlada por 

meio de avaliações. 

Essas primeiras produções, tanto brasileiras quanto norte-americanas, propunham 

que a inovação fosse planejada por um grupo de especialistas e, depois, implementada 

em larga escala pelas instituições educacionais. Percebe-se, assim, um caráter prescritivo, 

vertical e centralizador da proposta.  

No Brasil, na década de 1990, com o objetivo de ampliar o sistema educacional, 

mantendo-se a qualidade, propunham-se inovações pedagógicas como solução para os 

problemas. Além disso, destaca-se o caráter tecnicista da inovação. Em contraposição a 

isso, na virada do século surge uma nova visão da inovação pedagógica, concebida como 

uma ruptura epistemológica com os preceitos da ciência positivista.  

Portanto, o campo do conhecimento científico sobre a inovação pedagógica é 

multifacetado. Por um lado, a inovação tem um caráter técnico, regulatório e prescritivo, 

relacionado a propostas políticas para a mudança educativa. Por outro lado, é 

emancipadora, a partir do rompimento com o conhecimento tradicional e a noção 

positivista de ciência.  

 

4.5.2 Inovação pedagógica como objeto construído   

 

A inovação educacional é um campo amplo de estudos que relaciona Educação e 

inovação. Nessa perspectiva, há uma ampla gama de temas relacionados à inovação no 

campo educativo, como gestão educacional inovadora, políticas educacionais inovadoras, 

recursos tecnológicos inovadores para a Educação e projetos educativos inovadores. 

Portanto, a inovação pedagógica é uma das vertentes da inovação educacional. 

A inovação pedagógica está diretamente relacionada à ação pedagógica: ela é a 

inovação do pedagogo. Inovar pedagogicamente, nesta pesquisa, significa romper com 

práticas pedagógicas consideradas tradicionais. Assim, ela pressupõe um conhecimento 
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sobre o legado das práticas comuns no interior do grupo social e, também, uma ação 

transformadora do sujeito sobre sua própria prática.  

Com base na literatura revisada sobre inovação educacional e inovação 

pedagógica, destacamos que a inovação pedagógica é um processo criado coletivamente 

e executado por professores, de maneira coletiva ou individual, o que intenciona mudança 

qualitativa. A inovação pedagógica, segundo nossa perspectiva, é inerente a determinado 

grupo social de docentes, sendo uma alternativa à manutenção de práticas educativas 

tradicionais. Enquanto processo, a inovação deve ser planejada, implementada e avaliada 

pelos grupos diretamente impactados por ela, sendo, preferencialmente, um processo 

aberto, um processo que possibilite e valorize a colaboração externa. 

Neste capítulo apresentamos nosso referencial teórico-metodológico, e alinhamos 

nossa pesquisa à abordagem processual da TRS. Vale ressaltar que essa vertente tem 

como cerne de investigação os processos de objetivação e de ancoragem. Como o objetivo 

era identificar e descrever esses processos, a TRS se mostrou como a mais indicada. No 

próximo capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada.   

 

 



142 

 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Tipo de pesquisa 

Com o objetivo de investigar as representações sociais de professores de 

Pedagogia sobre inovação pedagógica, realizou-se pesquisa empírica, buscando articular 

dados qualitativos e quantitativos, como é mostrado na Figura 5.1, que apresenta o design 

da pesquisa. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, sob o CAAE 21074619.6.0000.5284, tendo sido aprovado 

pelo parecer número 3.654.295. 

 

Figura 5.1: Design da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desenho da pesquisa  

A pesquisa foi realizada com o apoio de três técnicas de coleta concomitantes: 1) 

Entrevistas semiestruturadas; 2) Induções de metáforas; e, 3) Questionários 

semiestruturados. Ao final das análises, os resultados das três técnicas foram 

confrontados e discutidos conjuntamente. 
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1) Entrevistas  

Chamon (2007) considera que esse tipo de entrevista permite que o sujeito 

estruture seu discurso. Foram feitas entrevistas semiestruturadas, que se tata de um tipo 

de entrevista que conta com um roteiro estruturado em questões iniciais, às quais são 

acrescidas novas questões, conforme o caminhar da entrevista (CASTRO; FERREIRA e 

GONZALEZ, 2013). Foram entrevistados 23 professores em cinco diferentes campi 

universitários de uma instituição privada na cidade do Rio de Janeiro. Os critérios de 

seleção foram: ser professor do curso de graduação em Pedagogia da Universidade 

selecionada para o estudo, com ou sem experiência profissional na Educação Básica, e 

ter dado o consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa. Não havia 

critérios de exclusão. Para compor a amostra, foi utilizada a técnica bola de neve, a partir 

de referências em cadeia, de forma não probabilística (VINUTO, 2014), em que os 

sujeitos entrevistados foram indicando novos participantes. As entrevistas foram 

realizadas até as temáticas começarem a se repetir nas falas, saturando-se a amostra. O 

critério de saturação apontado por Bauer e Gaskell (2015) é atendido quando as falas dos 

entrevistados começam a repetir as mesmas temáticas, não trazendo novos elementos 

significativos aos dados. Após as transcrições, o material foi organizado e inserido no 

software IRaMuTeQ, que gerou classes de palavras. Essas classes foram relacionadas às 

unidades contextuais e às entrevistas, sendo categorizadas em temáticas, conforme indica 

a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), apresentada adiante. A análises das 

entrevistas permitiram a criação de quatro categorias temáticas relacionadas à inovação 

pedagógica: 1) Práticas; 2) Metodologias; 3) Recursos; e, 4) Saberes. Além disso, as 

entrevistas também foram submetidas a análise de similitudes, apoiada no software 

IRaMuTeQ.  

 

2) Induções de metáforas 

Foram feitas induções de metáforas com os mesmos 23 professores que 

participaram das entrevistas, sendo mantidos os critérios de inclusão e exclusão, ou seja, 

ser professor no referido curso, e adotaram-se os mesmos procedimentos das entrevistas 

para a composição da amostra. Após as transcrições, as metáforas foram separadas em 

categorias temáticas, conforme a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011).  

 

3) Questionários 
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O questionário, desenvolvido por Chamon (2003), foi adaptado para o presente 

estudo. Construído na base Google Forms, apresenta perguntas abertas e fechadas. A 

amostragem foi não probabilística (VINUTO, 2014) e por conveniência (FREITAG, 2018). 

Foram autoadministrados 205 questionários semiestruturados com professores de 

Pedagogia de diferentes regiões do país. O instrumento foi distribuído digitalmente pela 

internet, com a ajuda de pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Estácio de Sá-UNESA. Os dados obtidos por meio do questionário foram 

tabulados no software Sphinx®, que permite a apresentação dos resultados em gráficos e 

tabelas. O questionário permitiu reunir questões em categorias temáticas: 1) 

Caracterização da amostra; 2) Metodologias Ativas; 3) Tecnologias; e, 4) Percepções de 

inovação. 

 

5.1 Contexto da pesquisa  

 

A pesquisa ocorreu no contexto de uma Universidade3 Privada na cidade do Rio 

de Janeiro, no que tange à pesquisa qualitativa. De acordo com o que é informado no seu 

site institucional, essa instituição pertence a um dos maiores grupos educacionais 

privados do país, e suas instituições de ensino superior – IES estão presentes em todo o 

Brasil.  

A inovação é um dos pilares do seu Programa de Responsabilidade Social. A IES 

afirma estar comprometida com uma Educação acessível e de qualidade, para construção 

de uma sociedade mais justa.  

Para garantir que sua visão de educação e seu modelo de ensino se mantenham 

únicos em todos os seus campi, a instituição tem um currículo comum institucionalizado, 

para cada curso. Assim, o currículo do curso de Pedagogia é único para todos os seus 

alunos em todo o País. A tecnologia e a inovação são seus dois principais diferenciais, na 

promoção do aprendizado, conforme divulgado em seu sítio.   

A IES oferece cursos nos níveis Médio e Superior, Pós-graduações lato e stricto 

sensu, cursos preparatórios para vestibulares, cursos de extensão e formação técnica. O 

curso de Pedagogia é oferecido nas modalidades presencial a Distância (EaD). Como 

graduação, cuja duração mínima é de oito semestres letivos, e a segunda licenciatura, com 

duração mínima de três semestres letivos. Ressalte-se que esta pesquisa foi feita no 

contexto da Graduação Tradicional, na modalidade presencial. 

 
3 Todas as informações sobre a instituição, não colhidas nas entrevistas, são do site institucional.  
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5.2 Sujeitos participantes da pesquisa  

 

 Participaram da etapa qualitativa 23 professores do curso de Pedagogia de uma 

Universidade privada na cidade do Rio de Janeiro: 4 homens e 19 mulheres, com idades 

entre 29 e 58 anos. Apesar de o critério de inclusão/exclusão ter sido ser professor no 

referido curso, interessaram-se em participar apenas sujeitos formados em licenciaturas e 

com experiência docente na Educação Básica. As entrevistas foram realizadas 

individualmente e tiveram duração média de 40 minutos.  

 

5.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em três etapas diferentes e concomitantes, 

conforme o objetivo a ser alcançado e a fonte: a) entrevistas semiestruturadas; b) induções 

de metáforas; c) questionários com perguntas abertas e fechadas. No entanto, as 

entrevistas e induções de metáfora foram feitas com os 23 professores descritos 

anteriormente. Já os questionários foram respondidos por 205 professores de Pedagogia 

em todo o Brasil.  

 

a) Entrevistas 

Segundo a TRS, as representações sociais estão presentes nas comunicações, 

portanto podem ser identificadas nas falas dos sujeitos de um dado grupo social (DOISE; 

CLEMENCE; LORENZI-CIOLDI, 1992; MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001; 

MAZZOTTI, 2016). De acordo com Mazzotti (2016), quando situada, a palavra serve de 

referência para que as pessoas comuniquem seus pensamentos, fazendo-se entendidas por 

aqueles que experienciam as mesmas situações sociais. Desse modo, a entrevista é uma 

considerável técnica de coleta para estudos de RS, pois consiste em uma conversa 

intencional para o aprofundamento de questões interessantes para a pesquisa (CASTRO; 

FERREIRA e GONZALEZ, 2013). 

A seleção desses sujeitos foi realizada conforme a estratégia bola de neve. Essa 

técnica é uma forma de obter amostra não probabilística, utilizando cadeias de referências 

(VINUTO, 2014; HANDCOCK; GILE, 2011).  

Sá (1998) indica que o critério de saturação pode ser aplicado para se estabelecer 

a amostra. As entrevistas ocorreram até a saturação, a partir da repetição dos temas nas 

respostas dos entrevistados. Isso significa que, após a análise de um conjunto de 
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entrevistas, os temas começam a se repetir e não surgem novos elementos. Desse modo, 

as representações até então identificadas serão as mesmas que em um número maior de 

entrevistas (SÁ, 1998).  

Foram feitas entrevistas semiestruturadas com 23 professores de Pedagogia, 

individualmente, para obtenção de dados em profundidade (BAUER; GASKELL, 2015). 

As entrevistas tiveram duração média de 40 minutos e trataram de temas inerentes à 

inovação pedagógica, relevantes à corrente de pesquisas sobre inovação educacional. As 

entrevistas começavam com perguntas abertas que exploravam tópicos abrangentes, 

como a formação do sujeito, por exemplo: “Fale um pouco sobre sua formação”. 

Paulatinamente, a entrevista seguia para um aprofundamento nas questões identificadas 

como relevantes à temática da tese. O roteiro (apêndice A) contou com um conjunto 

prévio de perguntas, que serviram como guia da conversa intencional. Foram acrescidas 

novas perguntas conforme os sujeitos iam discorrendo sobre os temas.   

A coleta foi feita em salas de aula cedidas pela Universidade, em dias variados, 

em um período total de aproximadamente 30 dias, conforme a disponibilidade dos 

participantes. As entrevistas foram gravadas em telefone celular e transcritas para 

inserção no software IRaMuTeQ. 

 

b) Indução de metáforas 

Ao final da entrevista, os sujeitos foram convidados a formular uma figura de 

linguagem, notadamente uma metáfora, para projetar seu pensamento em imagem. As 

metáforas, conforme Mazzotti (2016, p.124) visam responder à pergunta “o que é x?”. 

Segundo o autor, a metáfora condensa os significados atribuídos a determinados 

elementos, possibilitando sua comunicação. Em virtude dessa característica da metáfora, 

de condensar significados, tornando-os materializados e explícitos no discurso, dentro da 

TRS, seu estudo permite a identificação do núcleo figurativo e do processo de objetivação 

das RS (MAZZOTTI, 1998, 2016; LIMA; CAMPOS, 2020).  

A questão indutora da metáfora era: “Se inovação pedagógica fosse uma coisa, 

como um objeto, um animal, um mineral ou um vegetal, o que seria? Por quê?” Essa 

técnica foi utilizada por Andrade (2007). As respostas foram gravadas em telefone celular 

e, posteriormente, foram transcritas. Assinala-se que um dos sujeitos não conseguiu 

elaborar uma metáfora a respeito de inovação pedagógica. Segundo Lakoff e Johnson 

(2002), o pensamento é naturalmente metafórico, então a indução de metáfora é uma 

possibilidade para que ela venha à tona.  
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c) Questionários 

Os questionários são ferramentas para coleta de dados qualitativos e quantitativos, 

podendo ser compostos por perguntas abertas e/ou fechadas, conforme o objetivo da 

pesquisa (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013). Foi adotado um questionário 

previamente validado, com perguntas abertas e fechadas. A amostragem foi não 

probabilística e por conveniência. O instrumento foi distribuído digitalmente pela internet 

com a ajuda de pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Estácio de Sá-UNESA. O questionário foi autoadministrado por 205 

sujeitos participantes.   

O instrumento considerou temas referentes às concepções encontradas na revisão 

de literatura sobre inovação pedagógica, e as questões foram agrupadas em quatro 

categorias: 1) Caracterização sociodemográfica; 2) Metodologias Ativas; 3) Tecnologias 

educacionais; e, 4) Caraterísticas inovadoras. 

 

5.4 Análise de dados 

 

As respostas às questões dos questionários foram tabuladas e analisadas 

estatisticamente. Ressalte-se que a etapa quantitativa veio para reforçar os dados 

qualitativos. Os dados das entrevistas e das induções de metáfora foram analisados para 

identificação de categorias temáticas, conforme a análise de conteúdo – AC (BARDIN, 

2011), com auxílio do software IRaMuTeQ. As entrevistas também foram analisadas 

conforme a análise de similitudes, com auxílio do software IRaMuTeQ. As metáforas 

formam destacadas e analisadas separadamente, a partir da AC. 

Assim, a AC abarca um conjunto sistematizado de técnicas que permitem apreciar 

os conteúdos de mensagens nas comunicações e inferir informações quanto às condições 

de sua produção. Chega-se às temáticas por meio da soma do número de vezes que os 

significados vão aparecendo no corpus de análise. Conforme Bardin (2011), a AC 

distribui-se em três etapas: a pré-análise, a exploração do material e, o tratamento com a 

inferência e interpretação a partir dos resultados.  

Na primeira parte, de pré-análise, foi lido todo o material, de modo flutuante, o 

que possibilitou a identificação de elementos interessantes para a categorização dos 

conteúdos, no contexto da pesquisa. Além dessa apreciação, os dados foram tratados no 
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software IRaMuTeQ, que relaciona palavras a classes, organizando grupos de palavras 

representativas em um dendrograma.  

Na segunda parte, a exploração do material, a leitura exaustiva dos seguimentos 

de textos e sua confrontação com a apreciação das entrevistas transcritas e a literatura 

revisada permitiram a seleção dos elementos que funcionaram como “chave” para a 

interpretação, referente ao terceiro momento de análise. Na terceira fase, a imersão nos 

dados selecionados possibilitou a interpretação dos conteúdos nas falas dos sujeitos. Em 

seguida, as categorias foram criadas e inscritas sob títulos temáticos que as representam 

significativamente.   

Pesquisadores que optam pelas análises de conteúdo, em particular aqueles que se 

debruçam sobre dados textuais, podem contar com o auxílio de softwares para articular 

distintos níveis de realidade e encontrar informações de natureza objetiva e subjetiva. 

Para esse tipo de análise, Camargo e Justo (2013) sugerem o uso do software IRaMuTeQ 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). 

Esse software, que é gratuito, foi desenvolvido sob a lógica open source, na linguagem 

Python, pelo pesquisador francês Pierre Ratinaud (2009 apud CAMARGO; JUSTO, 

2013), e está ancorado no software estatístico R (CAMARGO; JUSTO, 2013). Apesar de 

ter sido criado em língua francesa, atualmente dispõe de dicionários em outras línguas, 

incluindo a língua portuguesa, tanto que, desde 2013, vem sendo utilizado no Brasil em 

pesquisas sobre representações sociais (SOUZA et al., 2018). Permite o emprego de 

métodos quantitativos sobre dados qualitativos (CAMARGO; JUSTO, 2013), com 

utilização da metodologia quali-quantitativa (LAHLOU, 1994). Camargo e Justo (2013) 

explicam que esse programa viabiliza cinco tipos de análises sobre materiais textuais.  

Nas análises lexicais clássicas, ele transforma textos completos, como uma 

matéria jornalística, uma entrevista ou mesmo uma carta, em segmentos de textos (ST), 

trechos com cerca de três linhas. O texto inserido inicialmente no programa (matéria 

jornalística, entrevista transcrita, etc.) denominado Unidade de Contexto Inicial (UCI), já 

os segmentos de texto (ST) (resultado da análise) são denominados Unidade de Contexto 

Elementar (UCE). Aqui também se  

 

[...] identifica a quantidade de palavras, frequência média e número de 

hapax (palavras com frequência um); pesquisa o vocabulário e reduz 

das palavras com base em suas raízes (lematização); cria dicionário de 

formas reduzidas, identifica formas ativas e suplementares 

(CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 515). 
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Em relação à análise de especificidades, ele associa o texto ao seu produtor, 

possibilitando  

 

[...] analisar a produção textual em função das variáveis de 

caracterização. Trata-se de uma análise de contrastes, na qual o corpus 

é dividido em função de uma variável escolhida pelo pesquisador. Por 

exemplo, é possível comparar a produção textual de homens e mulheres 

em relação a determinado tema (CAMARGO; JUSTO, 2013, p.515). 

 

Segundo Marchand e Ratinaud (2012), a análise de similitude, baseada na teoria 

dos grafos, é amplamente utilizada em pesquisas sobre representações sociais. Por seu 

aspecto gráfico, é conhecida como árvore de similitude e possibilita visualização clara de 

proximidades e relações entre os elementos de um conjunto de palavras.  

Já a análise que revela a nuvem de palavras “[...] as agrupa e as organiza 

graficamente em função da sua frequência” (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 516). 

Proporciona uma apresentação bastante clara das palavras em destaque, auxiliando na 

interpretação dos resultados.  

Finalmente, a Classificação Hierárquica Descendente – CHD possibilita a 

organização dos dados em um dendrograma, que apresenta as relações entre as classes. 

Esse processo visa classificar os segmentos de texto quanto ao vocabulário que trazem. 

Para isso, reduz as formas das palavras, produzindo classes de unidades de contextos 

elementares – UCE (CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 516).   

Por ser uma ferramenta de processamento de dados, e não um método de análise, 

seus resultados compõem um material a ser explorado e interpretado pelo pesquisador. 

Conforme salientam Souza et al. (2018), são necessárias três etapas para realizar a CHD: 

preparação e codificação do texto, processamento de dados para a produção da 

classificação e interpretação das classes. 

 

5.5 A confrontação dos resultados das análises  

 

A pesquisa com métodos mistos nas Ciências Sociais tem se consolidado nas 

últimas décadas e, na área da Educação, estudos como o de Alves-Mazzotti (2007) e 

Chamon (2014) vêm superando a dicotomia epistemológica entre quantidade e qualidade. 

Esses estudos interpretam a perspectiva dos participantes, aprofundando dados obtidos 

pela análise quantitativa, ou corroborando resultados de análises qualitativas com 
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apontamentos numéricos. Assim, pesquisadores que optam por essa abordagem podem 

contar com o auxílio da análise de conteúdo para articular distintos níveis de realidade, 

que, por fim, resultam em informações de natureza objetiva e subjetiva.  

No capítulo subsequente, analisam-se os dados coletados em cada uma dessas 

técnicas e confrontam-se os resultados dessa análise. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Neste capítulo, apresentam-se as análises das entrevistas, das metáforas e dos 

questionários, e as discussões e considerações finais. Busca-se uma construção inteligível 

que possibilite avançar na compreensão para responder ao objetivo da pesquisa: descrever 

os processos de objetivação e de ancoragem das representações sociais de inovação 

pedagógica por professores de pedagogia.  

 

6.1 Análise das entrevistas 

 

 As respostas às entrevistas foram organizadas em um único arquivo (corpus de 

análise), que foi inserido no software IRaMuTeQ. O programa organizou esse material, 

dividindo-o em quatro agrupamentos (classes), em função da frequência das palavras, em 

seu radical, por meio de um teste qui-quadrado. Em pesquisas sobre RS, essas classes 

podem revelar saberes do senso comum, campos imagéticos referentes a objetos sociais, 

ou aspectos diferentes de uma única RS (CAMARGO; JUSTO, 2013; VELOZ; 

NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 1999). Após o processamento computacional 

e a partir da perspectiva processual da TRS, foi feita a análise do material organizado pelo 

programa, considerando a revisão de literatura resumida nos capítulos 2 e 3. Esse processo 

permitiu as análises e uma aproximação dos processos de objetivação e ancoragem das 

representações sociais de inovação pedagógica.  

 

Classificação hierárquica descendente  

A classificação hierárquica descendente – CHD é desenvolvida no programa 

IRaMuTeQ, que agrupa os segmentos de textos e os vocabulários, fazendo uma 

correlação por conteúdo temático semelhante, em um esquema hierárquico de classes. 

Esse processo ajuda na organização dos dados, o que permite ao pesquisador estabelecer 

uma análise mais ágil, a partir do referencial teórico-metodológico adotado. A Figura 6.1 

apresenta o dendrograma resultante do processamento feito pelo IRaMuTeQ. 
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Figura 6.1: Dendrograma das classes pelo IRaMuTeQ  

 

Fonte: IRaMuTeQ. 

 

O IRaMuTeQ organiza os dados, dividindo-os em classes, pela semelhança de 

seus conteúdos. A Figura 6.1 apresenta como o programa agrupou os dados coletados nas 

entrevistas semiestruturadas. Assim, primeiramente o programa dividiu o material em 

duas partes. A classe 4 permaneceu separada das demais. Isso acontece quando a classe 

tem um conteúdo relativamente desarticulado do conteúdo das demais classes. A classe 3 

subdividiu-se, dando origem às classes, a2 e a2. Isso ocorre quando, apesar de um 

conteúdo relativamente divergente, essas classes guardam certa aproximação em seus 

conteúdos que, por sua vez, detêm proximidades com o conteúdo da classe 3, estando um 

pouco mais distantes da classe 4.  

Do total de 100% de segmentos de textos utilizados, cada classe trouxe em si um 

percentual deles. O dendrograma é criado conforme as relações entre os conteúdos das 

classes, independentemente do percentual de segmentos em cada uma. Portanto, o que 

conta para a divisão das categorias é a relação semântica dos seus conteúdos.  

O corpus geral foi constituído por 23 unidades de contextos iniciais (UCI), 

separados por 1.752 segmentos de textos (ST), com aproveitamento de 1.504 STs 
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(85.84%). Cada segmento de texto é uma unidade de contexto elementar (UCE), com a 

qual cada palavra indicada no Dendrograma se contextualiza. Emergiram 62.487 

ocorrências. Conforme Figura 6.1, o conteúdo analisado foi categorizado em 4 classes, 

cada uma delas contendo um percentual de STs: a classe 1, com 18,8%; a classe 2 com 

15,1%; a classe 3 com 33,2%; e, a classe 4 com 33%. Inicialmente, o software dividiu o 

corpus em duas ramificações: A primeira traz a classe 4, “saberes”, e a segunda apresenta 

uma nova bipartição, vinculando a classe 3, “recursos”, seguida de uma nova divisão, 

trazendo as classes 1 “práticas” e 2 “metodologias”, conforme Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Categorias temáticas partindo de inovação pedagógica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

As classes estão apresentadas e descritas separadamente, seguindo a mesma 

ordem apresentada no dendrograma. São apresentadas, respectivamente, as classes 4, 3, 

1 e 2, privilegiando a ordem do dendrograma (4 e 3), e depois, a ordem crescente (1 e 2), 

pois estas últimas emergem simultaneamente no dendrograma. 

A partir dos dados organizados pelo IRaMuTeQ, iniciou-se a leitura exaustiva das 

UCE relacionadas aos grupos de palavras geradas pelo programa. A confrontação entre 

tais dados e a literatura revisada possibilitou a interpretação das classes. Desse modo, 

apresenta-se primeiramente a classe 4 denominada “saberes”, e em seguida a classe 3, 
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denominada “recursos”. Logo depois, a classe 1, nomeada “práticas”, e; finalmente, a 

classe 2, denominada “metodologias”.   

 

6.1.1 Classe 4: SABERES 

 

Esta classe foi assim denominada porque, em pesquisas sobre RS pautadas na 

linguagem, Camargo e Justo (2013) e Veloz, Nascimento-Schulze e Camargo (1999) 

indicam que as classes fornecidas pelo IRaMuTeQ podem revelar saberes do senso 

comum. Esses saberes são valorizados pela TRS. Moscovici (1978, 2012) busca-os, 

indicando que eles servem de guia para as ações dos sujeitos, como teorias ingênuas. Por 

seu turno, Jodelet (2001) indica a relevância do contexto sociocultural na formação de 

saberes.   

Quanto aos estudos na área da Educação, Sousa e Vilas-Bôas (2011) corroboram 

Vala (2000), indicando que pesquisas no âmbito educacional devem considerar o peso do 

contexto, na construção do conhecimento coletivo. Sales e Chamon (2011) apontam que, 

na carreira docente, exige-se um permanente esforço para a renovação de saberes. Esse 

processo é impulsionado pelo fluxo de inovações científicas. Domingos e Castro (2017) 

identificam que professores de Pedagogia buscam, em suas experiências na Educação 

Básica, os saberes necessários para exercer sua prática na formação pedagógica. Silva, 

Dias e Pimenta (2014) asseguram que os saberes docentes para a inovação vêm da 

reflexão que esses sujeitos fazem sobre suas próprias práticas.  

Assim, pesquisas educacionais pautadas na TRS vêm indicando a relevância das 

experiências profissionais na formação e na renovação de saberes para a docência. 

Portanto, nesta classe buscaram-se indícios das representações sociais de inovação 

pedagógica a partir dos saberes forjados pelo grupo nos contextos da Educação Básica e 

da universidade. Nesses lugares, os sujeitos trabalham e trocam informações com seus 

alunos, seus colegas, professores e funcionários administrativos.  

O contexto de atuação dos sujeitos aparece em suas falas como referência para a 

formulação de seus saberes profissionais para a inovação pedagógica, como é apresentado 

nesta classe. Abdalla (2015, p. 215) reforça que os saberes para a docência são “[...] 

praxiológicos, porque se relacionam ao contexto e às condições de trabalho e possibilitam 

a inovação das práticas pedagógicas”. 

Para Moscovici (2012), é na dimensão da informação que se organizam os 

conhecimentos que os grupos sociais constroem sobre objetos representados. Nesse 
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sentido, Lima, Sicca e David (2012) admitem que os saberes docentes são uma 

confluência dos “[...] conhecimentos profissionais dos professores e suas experiências 

pré-profissionais”. Ou seja, um conjunto de conhecimentos forjados socialmente pelo 

grupo que contempla, tanto saberes prévios à formação, quanto aqueles inerentes às 

teorias educativas aprendidas na graduação. Nesta classe, portanto, são indicadas 

aproximações significativas à dimensão da informação das representações sociais de 

inovação pedagógica pelos professores de Pedagogia.  

 

Figura 6.3: Classe 4 - Saberes 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A classe 4 (ver Figura 6.3), denominada “saberes”, traz 33% dos STs. Aparece 

logo na primeira bifurcação do dendrograma. Aqui são apresentados elementos como 

“educação”, “universidade”, “curso”, “currículo”, “licenciatura”, “formação” e 

“experiência”. Os participantes contextualizam os saberes que utilizam na sua prática 

pedagógica. Desse modo, essa classe dá indícios de como se formulam e se transformam 

os saberes dos professores de pedagogia sobre inovação pedagógica. Em síntese, indica a 

dimensão da informação sobre o objeto, pelo grupo.  
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Muitas das ações exigidas dos professores são aprendidas em sua vivência docente 

em geral (CASTRO; MAIA; ALVES-MAZZOTTI, 2013). Tardif (2002, p. 68) esclarece 

que “[...] o desenvolvimento do saber profissional é associado tanto às suas fontes e 

lugares de aquisição quanto aos seus momentos e fases de construção”. É possível inferir, 

portanto, que os professores de pedagogia apoiam suas falas nos saberes que adquirem a 

partir da experiência profissional. Os saberes oriundos da vivência profissional na escola 

básica são importantes para o trabalho docente na graduação em Pedagogia, como 

explicitado nos fragmentos discursivos que seguem: 

 

[...] eu acho que quem passa pela escola de educação básica e vem 

lecionar, inclusive o aluno mesmo identifica, nós temos professores 

aqui que ainda estão no município e em escolas privadas, então você 

nota a diferença da comunicação desse professor com o aluno, na 

formação teórica e prática (Professora 3, 14 anos de experiência nessa 

universidade).  

 

[...] a minha experiência na educação básica, ela me ajuda muito no 

ensino superior, porque a partir dessa experiência eu consigo dar 

exemplos para os alunos da realidade escolar, porque a minha 

disciplina é didática então eu não fico só no campo da teoria 

(Professora 17, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

Eu acho que a pessoa que antes de entrar numa universidade consegue 

passar pelas escolas da educação básica, pelas escolas da educação 

básica e pudesse pegar realmente do primeiro ao nono ano e também 

o ensino médio, pegar todo contexto, eu acho que traz uma bagagem 

muito bacana, essa vivência para o trabalho é importantíssimo 

(Professora 2, 14 anos de experiência nessa universidade).  

 

[...] só a prática de quem está, quem vivencia a escola básica, é que 

pode trazer, então a professora C. está trabalhando em ciências está 

tendo um resultado ótimo e a professora G (Professora 3, 14 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

[...] parece que isso se infiltrou em mim, de certa forma mudou muita 

coisa da minha prática educativa, isso é, desde quando comecei na 

educação básica (Professora 6, 1 ano de experiência nessa 

universidade). 

 

Segundo Tardif (2002, p. 20), o “[...] saber herdado da experiência escolar anterior 

é muito forte, que ele persiste através do tempo”. Igualmente, Lima, Sicca e David (2012) 

identificam que há uma correlação entre saberes que vêm se formando desde antes da 

formação pedagógica. Isso porque, conforme indica Jodelet (2005), as experiências 

vivenciadas pelas pessoas são importantes para a formação de representações sociais. 
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Essas experiências, segundo a autora, correspondem à consciência dos sujeitos a respeito 

do mundo. 

Como indicado no estudo de Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013), entende-se 

que os saberes profissionais do professor pedagogo inerentes à sua formação inicial são 

incorporados à sua prática e denominados, de modo geral, como prática, pelos próprios 

sujeitos. No que tange a inovação, a Educação Básica também é referenciada pelos 

docentes como lócus de construção de saberes pela prática vivenciada, ou seja, a escola é 

indicada como o lugar onde se vivenciam experiências de inovação pedagógica. 

 

Eu trabalho numa escola que a gente fala assim a gente é uma escola 

inovadora. A gente se questiona semanalmente, se nós somos 

inovadores? Porque quando diz que educar é uma escola inovadora, 

quando a gente ouve as famílias vindo aqui nas reuniões e falando 

assim: essa escola é inovadora. Por que elas consideram essa escola 

inovadora? Porque trabalha com um laboratório de matemática na 

educação infantil, porque trabalha com teatro, dança, música na 

educação infantil, porque tem artes plásticas. A gente discute isso, a 

gente fala (Professora 11, 2 anos de experiência nessa universidade). 

 

Entretanto, como assinalam Saviani (2016), Libânio (2012) e Nóvoa (2009), é 

preciso considerar duas perspectivas da inovação pedagógica na escola básica: uma plena, 

para os favorecidos, e outra escassa, para os desfavorecidos. Trata-se de um problema 

para a questão da inovação pedagógica, porque, enquanto uma escola tem os recursos 

necessários para a inovação pedagógica, outra não tem. Observem-se os fragmentos que 

seguem:  

 

Em relação à inovação, nós temos que falar em dois espaços muito 

diferentes, o particular e o público (Professora 23, 3 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Quando a gente fala em algumas questões de inovação, dependendo do 

público, a experiência que eu tive com a educação básica foi numa 

escola pública, aonde não tinham recursos, na verdade os recursos 

eram bem restritos, aonde foi necessário utilizar questões ligadas à 

reutilização e reciclagem para que pudesse constituir e que pudesse ser 

colocada em prática uma aula adequada. Dentro das outras 

experiências de relatos e até mesmo de alunos e colegas, existe uma 

diferença muito grande em termos de escolas particulares (Professora 

4, 2 anos de experiência nessa universidade). 

 

Há mudanças, sobretudo nas escolas privadas de elite, também tem 

isso, tem essa dificuldade dessas diferenças, principalmente são 
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escolas que você tem o número menor de alunos em sala de aula, onde 

você tem tempo para pensar projetos, tempo para pensar na sua 

própria aula, então você tem as inovações na educação básica 

principalmente na forma de trabalhar metodologicamente, que são 

essas formas mais modernas agora de você trabalhar com 

multidisciplinaridades, com problemas, fazendo uma relação entre a 

prática que existe, que é possível desenvolver e a teoria que é dada em 

sala de aula (Professora 8, 8 anos de experiência nessa universidade). 

 

Percebe-se que, ao falar sobre inovação, os sujeitos apoiam seus discursos no 

contexto conhecido por eles, a Educação Básica. Isso permite a inferir que já no trabalho 

realizado na escola básica vivenciam-se experiências que subsidiam trocas comunicativas 

a respeito do objeto inovação pedagógica. Assim, a vivência na escola básica fornece 

informações para a construção de representações. Pelos fragmentos apresentados, a 

inovação pedagógica está, necessariamente, relacionada a recursos, uma vez que em 

escolas com recursos ela parece ser facilitada. Portanto, a dimensão da informação do 

grupo, forjada no contexto da Educação Básica, aproxima a ideia de inovação a algo 

material.  

Por outro lado, o contexto universitário também subsidia saberes que influenciam 

as práticas profissionais desses professores a respeito do objeto inovação pedagógica. 

Entretanto, o conhecimento sobre o objeto parece ser vivenciado em uma experiência 

docente anterior ao trabalho na universidade, no contexto da escola básica, relacionado a 

algo material. No ambiente universitário esse conhecimento parece se transformar, e a 

inovação pedagógica vira sinônimo de mudança didática, mediante uma disposição 

docente para inovar, como aparece nos trechos que seguem: 

 

Inovação pedagógica seria a mudança da didática mesmo, da forma 

como eu vou trabalhar com a temática, eu acho que a pessoa que antes 

de entrar numa universidade consegue passar pelas escolas da 

educação básica (Professora 2, 14 anos de experiência nessa 

universidade). 

 

Até porque eu acho que é questão da inovação está realmente na 

questão da atitude, ela não passa pela questão técnica, a técnica 

contribui para a inovação, mas é a postura e a concepção de 

aprendizagem do professor que muda o modelo de aula. Eu digo atitude 

no sentido de modo de trabalho desse professor (Professora 14, 10 anos 

de experiência universidade). 
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A ideia de inovação como mudança encontra respaldo no trabalho de Barrera 

(2016), que também entende inovação como mudança nas práticas educacionais. No caso 

dos sujeitos desta pesquisa, a mudança é experienciada na própria prática pedagógica: 

 

Eu inovo, porque vi mudanças na minha prática como professora, 

porque quando eu entrei na universidade eu vinha de uma prática, 

vamos dizer assim, analógica, mais física em relação a conteúdos, em 

relação à própria dinâmica em sala de aula (Professora 7, 8 anos de 

experiência universidade).  

 

Claro que eu não sou a mesma professora que entrou nessa 

universidade, minha prática mudou, inclusive hoje eu consigo olhar 

a formação do meu aluno de uma maneira muito mais ampla e 

específica ao mesmo tempo, isso é inovação (Professora 5, 16 anos de 

experiência universidade). 

 

São mais de 10 anos na universidade, na formação de professores, no 

início me parece que as minhas aulas eram mais tradicionais, hoje são 

bem mais inovadoras (Professora 14, 10 anos de experiência nessa 

universidade). 

 

Os saberes que impactam as práticas desses sujeitos, gerando mudanças, são 

construídos pelas suas trocas profissionais, pelas diretrizes institucionais que recebem e 

pelas formações continuadas. Segundo Matos e Hobold (2005, p. 305), “[...] o processo 

educativo é constituído por momentos de troca e de crescimento pessoal e profissional”. 

Assim, além da experiência docente na Educação Básica, as negociações de significados 

que ocorrem no cotidiano do ambiente universitário também são citadas como 

fundamentais para o campo da informação. Vejam-se os trechos que seguem: 

 

A gente tem espaços de diálogo, coordenação, professores, 

coordenador geral, todo mundo discute as suas práticas, nós 

temos formação, as nossas reuniões pedagógicas, elas são formativas 

a gente discute texto a gente discute a prática a gente busca a teoria 

para pensar nossa prática, constantemente nos questionamos se 

estamos de fato inovando (Professora 11, 2 anos de experiência 

universidade). 

 

[...] não só pela questão das diretrizes da Universidade, mas também 

nos colegiados do curso, todas as questões que são colocadas como 

uma necessidade para entender esse novo perfil de aluno, para atender 

o perfil institucional, que de uma maneira ou de outra tem sido criado, 

então há constantes diálogos sobre como atender ao mercado, a esse 

novo perfil de aluno, para dar conta disso, só mesmo a inovação 

pedagógica (Professora 5, 16 anos de experiência universidade). 
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Eu acredito que a formação continuada daqui tenha sido um 

provocador e a universidade nos provoca repensar 

nossa metodologia, o fato de estar sempre também participando de 

congressos seminários... a leitura... eu gosto muito de acompanhar 

assuntos sobre educação, isso vai instigando a inovação pedagógica e 

transformando o modo de pensar sobre ela (Professora 14, 10 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Assim, atribuem-se as inovações pedagógicas à mudança da prática, ou, nas 

palavras dos próprios sujeitos, às relações entre eles. Vale ressaltar que os participantes 

das entrevistas, antes de lecionarem na graduação em Pedagogia, trabalharam na 

Educação Básica. Nesse caso, a gênese do campo da informação sobre inovação 

pedagógica parece se dar numa vivência docente primeira, no contexto da escola básica, 

ao passo que é na universidade, no trato dos assuntos referentes às práticas pedagógicas, 

com os pares, que as representações se modulam e se transformam. Portanto, a 

universidade também é um espaço para promoção de saberes sobre a inovação, nesse caso 

para inovar as próprias práticas pedagógicas.  

Para Pimenta (1996, p. 75), a docência não é uma profissão estática e imutável, 

pois a própria concepção de docência sugere o aprimoramento de habilidades, 

conhecimentos, valores e atitudes que “[...] possibilitem permanentemente irem 

construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o 

ensino, como prática social, lhes coloca no cotidiano”. Salienta-se que essas 

transformações na dimensão da informação não ocorrem apenas em virtude das diretrizes 

institucionais, mas também das comunicações estabelecidas pelos sujeitos nesse grupo 

social formado por professores de Pedagogia.  

Nesse caso, no processo formativo das representações sociais o professor deve ser 

entendido como sujeito ativo. Conforme indicam os participantes, juntamente às 

diretrizes institucionais, as relações interpessoais são fundamentais para o 

estabelecimento de um novo conjunto de informações estruturadas que possam guiar suas 

práticas profissionais. Entretanto, é preciso considerar a relevância das normas da 

universidade na construção dos saberes do grupo sobre o objeto. Como os professores 

descrevem,  

 

[...] aqui nessa universidade eu tenho 16 anos, já tem um bom tempo, 

entrei em 2004, sempre há modificações eu brinco que essa instituição 

ela é quase uma montanha russa no sentido de inovação em alguns 

momentos [...] então isso tudo também ao longo desses anos eu vi 

a universidade se modificando para atender essas necessidades do 
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mercado e obviamente para atender a necessidade do aluno 

(Professora 5, 16 anos de experiência universidade). 

 

As transformações nas práticas educativas nessa universidade são 

quase que diárias, são muitas transformações, estamos sempre 

precisando inovar nossas práticas para atender à universidade 

(Professora 7, 8 anos de experiência universidade).  

 

Se o grupo relaciona inovação pedagógica à mudança da prática pedagógica, então 

essas falas permitem inferir que a instituição influencia a transformação dos saberes 

docentes sobre inovação, ou seja, a universidade também colabora para promover 

mudanças nas informações que o grupo traz sobre o objeto, influenciando, assim, as 

práticas desses sujeitos. Tavares e Alarcão (2001, p. 103) indicaram que, na sociedade 

que emergia no início do século XXI, era necessário “[...] formar e preparar as pessoas 

para o incerto, para a mutação e para as situações únicas e até chocantes que lhes exijam 

um maior esforço para a paz e o desenvolvimento de maiores capacidades de resiliência”. 

Portanto, as transformações engendradas na dimensão da informação sobre o objeto 

parecem geradas no cotidiano do trabalho docente na universidade, impactando as 

práticas desses profissionais, como pondera a Professora 5: 

 

[...] por conta das necessidades do mercado eu acho que também tem 

isso a universidade privada ela atende a um mercado, ela faz esse 

filtro e isso acaba o tempo inteiro modificando muito das práticas. 

(Professora 5, 16 anos de experiência universidade). 

 

Mesmo com esse direcionamento nas práticas pedagógicas em função de um 

“mercado”, os sujeitos exibem atitudes positivas quanto a essas mudanças institucionais. 

Tardif (2002, p. 237) assinala que “[...] os professores são sujeitos do conhecimento e 

possuem saberes específicos ao seu ofício”, e o cotidiano é “[...] um espaço de produção, 

de transformação e de mobilização de saberes que lhe são próprios”. Delineia-se uma 

nova concepção de ensino, que requer mudanças nas concepções e nas práticas formativas 

de professores. 

Esses professores comparam a universidade privada com a pública, buscando 

explicar que é mais inovadora a instituição privada, justamente por proporcionar aos 

alunos práticas pedagógicas renovadas, em detrimento de práticas que consideram como 

tradicionais. 

[...] aqui nesta Universidade privada o processo de inovação ele é 

muito estimulado, aqui em específico, ela trabalha com ensino híbrido 
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e, de certa maneira na Universidade pública em que trabalho, não 

existe esse indicativo (Professora 5, 16 anos de experiência 

universidade). 

 

[...] eu me formei por uma Universidade pública e na minha formação 

eu tinha aulas simplesmente expositivas, e exposição para mim não é 

inovador, já aqui nós temos metodologias ativas, isso é inovação 

(Professora 11, 2 anos de experiência nessa universidade). 

 

Na busca por justificar a necessidade da adequação da prática a uma necessidade 

do “mercado”, procura-se indicar que essa adequação atende a uma questão social. 

Pensando numa formação para a vida, Pinto (2010, p.113) defende que “[...] teríamos de 

pensar em alternativas para a sua formação e, consequentemente, para o meio social”. 

Assim, do ponto de vista dos sujeitos, novas metodologias possibilitariam essa 

“adequação”, e essas metodologias ativas seriam uma condição para esses docentes 

possibilitarem uma transformação social:   

 

[...] ela [a Universidade] busca isso, novas metodologias o que atendam tanto 

a exigência do mercado, quanto também a exigência de atender 

a formação do aluno, quando falamos sobre transformação social, muitas das 

vezes não conseguimos relacionar isso com a nossa prática, mas a própria 

metodologia ativa prevê isso (Professora 17, 1 ano de experiência 

universidade). 

 

Os sujeitos exibem uma naturalidade e até mesmo uma atitude positiva, quanto ao 

constrangimento para a adequação de suas práticas pedagógicas. No entanto, Messina 

(2001, p. 277) observa que, para que haja a inovação, é necessário que os sujeitos 

envolvidos “[...] sejam mais donos de si, mais plenos e autônomos em sua maneira de ser, 

fazer e pensar ou, ao contrário, os submete a uma lógica única, aceita como natural”. A 

respeito da adequação das suas práticas pedagógicas e do trabalho que realizam na 

instituição, os docentes respondem:  

 

[...] então, por exemplo, a Universidade começou a discutir a questão 

do ensino híbrido, de como isso iria ser pensado, então todos os planos 

de ensino foram modificados, dando a diretriz, orientando os 

professores de como poderiam fazer esse trabalho [...] dando a ele 

também uma autonomia, para criar em outros momentos, porque todos 

os planos de ensino dão orientações, mas o professor pode fazer, em 

sala de aula, aquilo que ele considera mais fundamental, assim como 

os cursos de complementação que são oferecidos pela universidade 

(Professora 5, 16 anos de experiência universidade). 
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Nós temos autonomia para escolher, mas as pessoas confundem 

autonomia com “eu faço o que eu quero”, e não é, autonomia na 

educação ela tem um foco de você direcionar para uma metodologia 

(Professora 23, 3 anos de experiência universidade). 

 

Considerando a perspectiva dimensional, em relação aos professores com 

experiência docente na Educação Básica, a primeira dimensão verificada é a dimensão da 

informação, que parece derivar da vivência docente na Educação Básica. Identificou-se 

que os professores entendem que a existência de recursos facilita a inovação na escola 

básica.  

Entretanto, ao falarem sobre a universidade e o trabalho que realizam na 

graduação em Pedagogia, a inovação aparece diretamente relacionada ao trabalho docente 

e a sua mudança. Esse trabalho parece estar regulado pelas trocas comunicativas do grupo, 

nas reuniões de colegiado, e pelas formações continuadas, mas principalmente pelas 

diretrizes institucionais.  

Os sujeitos exibem certo desconforto diante dessas diretrizes, que parecem uma 

“montanha russa”, em relação ao movimento de subir e descer. Explicam, então, que há 

necessidade de se atender ao “mercado” que, por sua vez, exige constantes mudanças e 

adaptações das práticas pedagógicas. Tal desconforto possivelmente advém de “[...] um 

desequilíbrio entre o realizado e o que se deseja alcançar; nascem de uma necessidade da 

procura de alternativas que possam responder com mais efetividade ao que é emergente” 

(WAGNER; CUNHA, 2019, p. 31). 

Pautadas pelo mercado, as mudanças institucionais influenciam as práticas dos 

professores, referenciando a percepção do grupo a respeito do objeto. A inovação 

pedagógica, para Leite, Genro e Braga (2011, p. 38) “[...] reconfigura ou favorece disputa 

entre saberes e poderes na sala de aula, porque convive e dá guarida às descontinuidades 

e incertezas do conhecimento”. Portanto a inovação pedagógica torna-se uma possível 

resposta do grupo às necessidades de mudança e de adaptação exigidas pelo contexto. 

Nesta categoria, identificou-se que a dimensão da informação sobre o objeto é 

referenciada pelas experiências docentes, tanto na escola básica, quanto na universidade. 

A classe permite uma aproximação do objeto social às noções de “mudança”, 

“adaptação” e “adequação”.  

A seguir, será apresentada a classe 3, que aparece na segunda bifurcação do 

dendrograma. 
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6.1.2 Classe 3: RECURSOS  

 

Esta classe, denominada recursos, indica as informações no interior do grupo 

sobre o ferramental utilizado para inovar. O tema é polêmico para os sujeitos, pois gera 

controvérsias. Em alguns casos os docentes indicam que a tecnologia é uma ameaça, em 

outros, uma parceira. Assim, as falas dos professores indicam que os recursos não 

significam condição suficiente para haver a inovação, mas podem auxiliar a implementá-

la.  

Como veremos ao longo desta classe, para os entrevistados, a presença dos 

recursos não representa inovação, mas fornece indícios dela, pois para o grupo a 

tecnologia potencializa a inovação. Nesse sentido, a pré-disposição em usá-la ou não 

permite aos sujeitos diferenciar o professor inovador do professor não inovador. Isso 

indica as condutas desejáveis pelos membros do grupo.  

Estudos sobre inovação pedagógica não são conclusivos a respeito da existência 

de uma relação direta entre inovação e recursos tecnológicos. Na área educacional essa 

ligação é discutida com vigor, tanto em estudos puramente teóricos (TRINDADE, 2014; 

VALENTE, 2014), quanto naqueles resultantes de empiria (QUINTANILHA, 2017; 

BERTO; SIMÕES, 2017). Todos consideram que, de fato, a tecnologia potencializa a 

inovação pedagógica, podendo resultar em benefícios ao processo de ensino-aprendizado. 

Aponta-se, na sequência deste texto, confrontando as falas dos sujeitos com a 

literatura revisada, que os recursos materializam noções sobre o objeto, ou seja, palavras 

como “tecnologia” e “celular” possibilitam ao grupo significar a inovação pedagógica. 

Isso porque esses elementos permitem a renovação de práticas pedagógicas que eles 

consideram tradicionais.  

É preciso assinalar que, por práticas pedagógicas, são entendidas aqui aquelas que, 

como na perspectiva de Franco (2016, p.547), produzem “[...] uma dinâmica social entre 

o dentro e o fora (dentrofora) da escola”. Portanto, elas precisam ser entendidas em sua 

totalidade, pois se estruturam “[...] em relações dialéticas pautadas nas mediações entre 

totalidade e particularidade” (FRANCO, 2016, p.547).  

A classe 3, denominada “recursos”, traz 33,2% dos STs. No dendrograma, ela 

apareceu na segunda bifurcação. Ela traz palavras como “aula”, “livro”, “vídeo”, 

“computador” “tecnologia”, “usar”, “celular” e “sala”, que exemplificam essa 

manifestação (Figura 6.4). Apesar de o elemento “usar” ter um significado amplo, aqui 

ele deve ser entendido como “usar o recurso”.   
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Figura 6.4: Classe 3- Recursos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Desse modo, a tecnologia surge como uma aliada no processo de mudança das 

práticas pedagógicas, no sentido de possibilitar práticas inovadoras. Entretanto, 

diferentemente do que ocorre no contexto da educação básica, no qual os sujeitos indicam 

que a inovação está atrelada aos recursos, como apontado na classe anterior, na 

universidade os recursos são apontados como não fundamentais à inovação. Isso é o que 

ilustram as falas adiante reproduzidas. 

Logo, a tecnologia está presente no conjunto de elementos considerados úteis para 

a prática inovadora e, consequentemente, para a inovação, apesar de não ser classificada 

como fundamental. 

 

Não há nenhum tipo de vínculo restrito tecnologia e inovação, mas é 

uma ferramenta facilitadora quando a gente tem, num país como o 

Brasil, são poucos lugares que nós temos, então o professor presa saber 

inovar mesmo sem tecnologia, é o que fazemos aqui na graduação 

(Professora 23, 3 anos de experiência nessa universidade). 

 

A tecnologia é uma ferramenta para me ajudar a inovar, agora ela 

não é a inovação. Deixa eu exemplificar um pouco mais para o senhor 

eu, por exemplo, eu posso dar aula, conversar com os meus alunos, eu 

posso não ter internet em sala de aula, meus alunos podem não ter 

celular, podem ser muito pobres e não ter dados no celular, ter 
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celulares que não são os de ponta, e eu posso estar conversando com 

eles sobre mídias sociais, não posso? Então a tecnologia se eu tivesse 

ali na sala um computador de ponta para eles pesquisarem ajudaria 

mais a aula (Professor 9, 18 anos de experiência nessa universidade). 

 

As tecnologias são ferramentas, se eu as tenho, maravilhoso! que 

coisa boa se eu tenho! no Rio eu entro em sala de aula e abro a internet, 

eu posso fazer uma aula totalmente interagindo com o caminho virtual, 

aqui eu não tenho isso, minha aula vai ser pior? Não, eu tenho que 

descobrir novas ferramentas, novas formas de apresentar isso, não é 

que vai ser pior, mas para mim professora, onde tem tecnologia é 

muito mais fácil, exige menos de mim, por que eu tenho a tecnologia. 

As pessoas acreditam o contrário, mas a tecnologia pra mim ela me 

facilita, porque se eu entro numa sala de aula e eu tenho internet, eu 

entro com o meu conhecimento, o dinamismo e a internet, eu não 

preciso nem fazer nada, eu não preciso levar um papel que ela 

acontece. Agora quando você chega num lugar como eu fui uma vez, 

eu preparei um PowerPoint o que eu ia falar para adolescentes, 80 

adolescentes e eu chego lá não tem nem computador, quanto mais onde 

botar um pendrive, aí vem a minha competência de inovação de 

transformar um limão em uma limonada (Professora 13, 16 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Desse modo, os recursos tecnológicos emergem como um apoio à inovação 

pedagógica, uma vez que os professores indicam o potencial desses meios. Wagner e 

Cunha (2019) reconhecem que as tecnologias ajudam a “[...] socializar e refletir o 

processo da produção do conhecimento dos estudantes e prepará-los para atuar numa 

sociedade em constante transformação” (WAGNER; CUNHA, 2019, p.35).  

A tecnologia, no entanto, aparece em segundo plano de prioridades hierárquicas 

para a inovação. Depreende-se das falas dos participantes que a inovação está no modo 

como se faz, sendo a tecnologia uma facilitadora desse fazer pedagógico. Nesse sentido, 

para esses profissionais a inovação parece estar diretamente vinculada à sua concepção 

de ensino e aprendizagem. A esse respeito, Wagner e Cunha (2019, p. 35) consideram 

que as “Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem representar um 

modernismo interessante, mas se não vier acompanhado de uma mudança nas formas de 

entender o conhecimento, não estará, a nosso ver, vivenciando a inovação” (WAGNER; 

CUNHA, 2019, p.35).  Nesse sentido, veja-se a manifestação do professor 10:  

 

Eu acho que inovação pedagógica é a utilização de elementos 

disponíveis, por mais variados que sejam, para atingir objetivos 

educacionais, de modo a adequar criativamente o uso desses elementos 

às necessidades pedagógicas postas. Então utilizar o computador em 

sala de aula não necessariamente é inovação, se eu estou reproduzindo 
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práticas pedagógicas que eu poderia fazer no quadro por exemplo. A 

inovação seria uma outra forma de uso de uma ferramenta ou de uma 

estratégia pedagógica que seja, não necessariamente algo material, 

mas em vias de potencializar ou permitir maior capacidade de ensino-

aprendizagem (Professor 10, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

Além da tecnologia, há uma variedade de recursos que o professor pode utilizar 

para apoiar a inovação pedagógica. Assim, trata-se de criar ou utilizar recursos variados 

e estratégias pedagógicas para potencializar o ensino-aprendizado. Desse modo, a 

inovação surge da capacidade “[...] inventiva do professor e dos alunos na interação com 

os aparatos tecnológicos. Com uma utilização inventiva é possível alcançar resultados 

criativos e favorecedores do protagonismo dos estudantes” (WAGNER; CUNHA, 2019, 

p.35). Portanto, a inovação ocorre independentemente dos recursos.  

 

Inovação pedagógica significa pensar além, eu acho que é buscar 

sempre motivar esse aluno a aprender independente do recurso que eu 

vá utilizar, eu posso utilizar uma folha em branco como um recurso que 

para aquele aluno possa ser considerado uma inovação pedagógica 

que eu vou construir com ele em alguma coisa sobre uma folha de papel 

que ele está acostumado a ver, mas que ele não via como recurso, 

porque muitas vezes as pessoas traduzem a inovação pedagógica, por 

exemplo, achando que o retroprojetor em sala de aula garante isso e 

ele faz simplesmente a transposição de um texto escrito, ele lê aquilo 

na sala de aula dele, que é a mesma coisa que se ele tivesse pego um 

texto, ele não explica, ele lê e assim que inovação tem isso? É só porque 

ele usa o recurso? Ou de repente ele passa um filme, um documentário 

e não faz nenhuma diretriz, ele não passa nenhum estudo dirigido, ele 

não faz nenhuma discussão coletiva, ele não elenca pontos chave para 

que esse aluno faça uma correlação com o conteúdo da disciplina, e eu 

estou inovando? eu estou trazendo diferenciais para a minha sala de 

aula, mas ele não muda do ponto de vista metodológico de prática 

pedagógica a forma como ele lida com essa questão (Professora 5, 16 

anos de experiência nessa universidade). 

 

Assim, parece que, para inovar, é preciso mudar o modo como se faz a prática em 

sala, e isso não ocorre simplesmente por meio da adoção dos recursos, segundo os 

participantes. Contudo, conforme indicam as falas que seguem, não se pode ver os 

aparatos tecnológicos como inimigos, mas aliados. Para os sujeitos participantes, a 

tecnologia é relevante no apoio às práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, Quintanilha 

(2017, p. 261) verifica que esses artefatos melhoram o processo de aprendizagem, apesar 

de exigirem “[...] um esforço docente permanente no sentido de se apropriar dessas 

tecnologias”. Além da apropriação do professor, é preciso saber como utilizá-los 
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didaticamente, para que não se resumam a um jeito diferente de repetir práticas não 

inovadoras. Assim, a inovação pedagógica, segundo os participantes, 

 

[...] nem sempre está atrelada à tecnologia, porque não adianta você 

utilizar as tecnologias, para simplesmente passar uma aula expositiva 

daquilo que você já faz no quadro. Então é modernizar só numa questão 

visual, numa questão estética, não, a tecnologia tem que ser atrelada 

para trabalhar outras funções. Por exemplo, no geoprocessamento 

para localização de mapas, na laboração de vídeos, de conteúdos. 

Lógico, os alunos também podem produzir! O que geralmente 

acontece? pelo valor do produto, de repente é uma câmera os alunos 

não tem acesso, porque alguém tem medo de quebrar, mas dar 

autonomia para esses alunos utilizarem essas tecnologias, porque 

querendo ou não, eles estão inseridos nesse mundo globalizado e de 

inteligência artificial, então é  necessário utilizar em sala de aula, 

então inovação pedagógica é abrir espaço para essas tecnologias, não 

demonizar a utilização do celular, é lógico, uma utilização mediada e 

orientada a partir dos conteúdos são propostos em sala de aula, mas 

não demonizar a tecnologia (Professor 15, 1 ano de experiência nessa 

universidade). 

 

[...] é o uso dessa tecnologia na nossa sala de aula a nosso favor, por 

que brigar com ela? A gente tem brigado sempre (Professora 3, 14 anos 

de experiência nessa universidade). 

 

Desse modo, parece que os sujeitos têm um receio inicial, de perder o controle 

sobre a situação pedagógica. Conforme Leite e Fernandes (2011) esse receio se torna um 

desafio ao professor, pois a sala de aula é assumida, culturalmente, como um espaço de 

domínio desse profissional (interações, os fluxos de conhecimento dos demais elementos 

da aula são todos controlados pelo docente). Como explicitado nos fragmentos dos 

discursos adiante reproduzidos, o uso da tecnologia dentro da sala é visto pelos 

professores, de início, como uma ameaça. A primeira fala traz a preocupação de uma 

docente com o fato de os alunos usarem o aparelho para pesquisar na internet e fazer 

questionamentos ao que a professora apresenta na sua aula. Para ela,  

 

A tecnologia pode ser uma vilã, mas também pode ser uma aliada 

muito forte, você só tem que estar preparado para isso, e também 

conhecer bem o grupo, isso aí eu já estou falando em termos de aula 

até mesmo dentro da pedagogia. Então os alunos de pedagogia, a gente 

não pode desconsiderar que eles também não possam estar usando a 

tecnologia para questionar alguma coisa que é aplicado em sala de 

aula (Professora 4, 2 anos de experiência nessa universidade). 
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Nesse caso, como solução para o problema, a professora explica a necessidade de 

se fazer uma busca na internet acerca do tema da aula que será dada, para evitar que alunos 

apresentem contrapontos ao que ela levará como conteúdo. Segundo a docente,  

 

A tecnologia acaba podendo ser também inimiga do professor, acaba 

sendo, então nas minhas experiências de sala de aula, em qualquer 

outro curso na verdade, eu geralmente eu faço uma pesquisa dentro do 

que eles poderiam encontrar na internet (Professora 4, 2 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Portanto, a professora explica que, por possibilitar que os alunos tragam 

questionamentos ao que é proposto por ela, a tecnologia tem um lado negativo, no sentido 

de ser ameaçadora. A esse respeito, suas colegas argumentam que, 

 

Tinha professores que ficavam irritados porque o aluno usava o celular 

em sala de aula, na verdade não é o fato de usar o celular você vai fazer 

diferença, mas o professor da escola tradicional ele tem um controle 

maior, o aluno vai perguntar em cima do que ele fala (Professora 23, 3 

anos de experiência nessa universidade). 

 

Você pode passar um vídeo totalmente cheio de coisas diferentes, 

inusitadas e eles estarem no celular não prestando a menor atenção 

(Professora 21, 9 anos de experiência nessa universidade). 

 

Ressalte-se que o “celular” é um dos elementos mais significativos para os 

participantes, quando solicitados a se posicionarem diante do tema inovação pedagógica. 

É evocado várias vezes pelos sujeitos em suas falas, para apresentar, tanto atitudes 

positivas, quanto atitudes negativas referentes ao seu uso na sala de aula. Os discursos 

adiante reproduzidos evidenciam uma transformação da dimensão da atitude dos 

professores em relação ao uso do aparelho. De uma atitude negativa, os docentes de 

Pedagogia disseram que é possível mudar para uma atitude positiva, desde que o próprio 

professor mantenha o controle sobre o uso da ferramenta dentro da sala de aula.  

 

[...] foi um trabalho muito interessante que mudou um pouco até a minha 

perspectiva em relação a algumas questões que a gente passa na sala de aula, 

é por isso que sempre quando eu falo sobre o uso do celular é algo que me faz 

muito sentido (Professora 4, 2 anos de experiência nessa universidade). 

  

Eu acho que se a gente usa, a gente depois pode até brigar, olha agora 

ninguém vai mexer em celular não, agora vai me responder sem olhar no 

Google (Professora 3, 14 anos de experiência nessa universidade). 
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O uso do celular eu acho que é altamente inovador, e algum momento que 

você: olha agora não, que isso vamos tentar fazer isso sem olhar o celular 

(Professora 21, 9 anos de experiência nessa universidade). 

 

Para os professores de Pedagogia, o celular parece ser um elemento relevante para 

compreensão da relevância da tecnologia na sala de aula. Do mesmo modo, exteriorizam 

crenças construídas quanto ao papel do “celular” na potencialização do processo de 

ensino-aprendizado, como exemplos que seguem: 

Eu acredito que novas tendências possam surgir com a utilização, 

principalmente, do celular na sala de aula (Professora 4, 2 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Eu consigo usar o celular como recurso dentro da sala e fazer várias 

atividades com os alunos, fazer a aula ficar mais dinâmica com games por 

exemplo (Professora 19, 8 anos de experiência nessa universidade). 

 

Eu não posso mais falar para o meu aluno não use o celular na sala de aula, 

eu já não faço mais isso porque há estudos que vão dizer que vai tirar a 

atenção dele, dentro da psicopedagogia a gente trabalha muito isso, mas eu 

preciso fazer um mix, vai ter um momento do celular (Professora 6, 1 ano de 

experiência nessa universidade). 

 

 Nesse sentido, o celular e demais recursos são promissores, e devem ser 

direcionados, metodologicamente, para dinamizar a aula, atraindo a atenção do aluno. 

Portanto, como indicado no fragmento que segue, acredita-se que, para inovar, os 

professores devem interagir com os estudantes, por meio do questionamento, 

incentivando sua atenção: 

 

Você pode trazer uma aula, lá no teu Datashow, você apresenta uma 

série de conteúdos, mas se entre um slide e outro você não questionar, 

você não está inovando. Porque eles não vão prestar atenção no que 

você está falando (Professora 21, 9 anos de experiência nessa 

universidade). 

 

Ao relacionar “eles não vão prestar atenção” com “você não está inovando”, com 

utilização da conjunção explicativa “porque”, a professora 21 indica que a utilização do 

recurso “datashow” não garante inovação. Uma vez que apesar da existência do objeto, 

não há inovação. Igualmente, a professora indica que uma aula puramente expositiva, na 

qual se “apresenta uma série de conteúdos”, também não possibilita a inovação e, ao que 

parece, nem a atenção dos alunos. Depreende-se, então, que o recurso só promove uma 

aula inovadora se provocar a atenção do aluno. Nesse sentido, a inovação ocorre a partir 

da interação dos docentes com os estudantes:  
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Quando você entra na sala de aula você cria um personagem, porque 

esse personagem para interagir com aquela turma e esse momento de 

interação surge a inovação, é aquele aluno com brilho no olho, e ele 

quer mais, e ele vai trazer mais para você (Professora 23, 3 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Assinala-se, assim, que para os sujeitos a inovação pedagógica também é 

relevante para a chamar a atenção dos alunos e para conseguir o engajamento deles na 

aula. Para esses professores, a inovação depende, também, da adoção de uma postura 

criativa do professor:  

[...] a mesma aula todas as semanas, é a mesmice, então esse aluno fica 

também muitas vezes cansado da forma como essa metodologia é 

colocada. Então eu acho que o diferencial sobre inovação é você fazer 

com que esse aluno, igual cena de novela eu sempre brinco com os 

meus alunos na didática, porque um adolescente ele passa um final de 

semana inteiro vendo 1 temporada ou 2 temporadas de um determinado 

seriado e ele não consegue ficar 2 horas estudando. O que motiva ele? 

A motivação eu sempre digo que é um elemento fundamental para 

qualquer que seja a prática pedagógica. Antes de eu trabalhar 

qualquer que seja o conteúdo. Eu busco o motivo do meu aluno ele estar 

ali, para não ser motivo físico, eu quero o corpo intelectual, porque o 

corpo físico, por exemplo, o aluno chega aqui 7 horas da noite para ter 

aula depois de ter trabalhado o dia inteiro, o corpo físico para garantir 

os 75 por cento da presença, e o corpo intelectual? E eu brinco com 

eles, vocês estão aqui de corpo físico ou intelectual? E eu vou 

construindo um elemento que ele vai motivar ele estar aqui. 

Construindo elementos é criando estratégias para motivar ele 

(Professora 5, 16 anos de experiência nessa universidade). 

 

Parece claro que, para os sujeitos, a inovação precisa chamar a atenção do aluno 

para a aula. A palavra “mesmice” significa uma prática repetitiva e que não é desafiadora 

para o aluno, deixando-o cansado e desinteressado. Os recursos são, portanto, “[...] 

aliados potenciais das inovações na aula universitária, desde que sua utilização se afaste 

das práticas reprodutivas de ensinar e aprender” (WAGNER; CUNHA, 2019). As falas 

dos sujeitos possibilitam inferir que aula unicamente expositiva é relacionada a uma 

pedagogia tradicional: 

 

[...] se você chegar em sala e simplesmente der uma aula em que você 

lê um artigo sobre determinado tema, você vai expor isso para o aluno, 

eu não vejo nada de inovação nisso (Professora 2, 14 anos de 

experiência nessa universidade). 
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Nesse sentido, há indicação de que a aula expositiva é uma não inovação 

pedagógica. Portanto, para que haja a inovação pedagógica, é preciso sair de um roteiro 

conhecido, de uma posição de conforto. Os professores precisam questionar-se e também 

questionar suas práticas pedagógicas, saindo de um lugar de destaque historicamente 

construído, em sua profissão. Além disso, a aula expositiva do professor deve ceder lugar 

à sua criatividade:  

Existem vários movimentos na aula de não trabalhar 

com aulas expositivas, eu trabalho muito organizando a turma em 

grupos fazendo discussão em equipe uso o teatro na sala de aula, crio 

situações em que nós simulamos alguns estudos de caso enfim hoje tem 

um movimento diferente nas aulas (Professora 14, 10 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

A educação não está mais apenas dentro da sala de aula, ela também 

está fora da sala de aula, e isso assusta quem estava acostumado com 

aquele outro ambiente (Professora 18, 1 ano de experiência nessa 

universidade). 

 

Nessa perspectiva, Sousa e Fino (2019) observam “[...] que as escolas já não são 

os únicos, nem sequer os mais importantes, centros de distribuição de conhecimento, não 

podendo rivalizar com a quantidade de informação que reside no seu exterior”. Os 

professores, portanto, precisam repensar sobre seu espaço, sua identidade, seu modo de 

fazer seu trabalho. Santos (2000, p. 76), explica que falar de reconfiguração de saberes 

“[...] pressupõe uma revolução epistemológica, com a promoção de diálogos entre o saber 

científico ou humanístico e os saberes leigos, populares, tradicionais que circulam na 

sociedade”. Nesse sentido, o autor propõe uma ruptura com a concepção tradicional de se 

pensar a ciência e o conhecimento. Isso vem sendo exigido pelos próprios pares, conforme 

se observa nestes exemplos: 

 

As pessoas mais antigas não queriam mudar a sua forma de agir na 

sala de aula, com as novidades (Professora 2, 14 anos de experiência 

nessa universidade). 

 

Uma coisa que eu tenho que me policiar muito em sala de aula é falar 

menos, eu costumo até dizer para os alunos que eu sou uma professora 

do século passado (Professora 14, 10 anos de experiência nessa 

universidade). 
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Percebe-se uma tentativa de classificar a aula expositiva e ao professor que expõe 

por meio de adjetivos como velho, antigo, tradicional e antiquado. Os sujeitos fazem 

atribuições disposicionais às pessoas antigas, ou mais velhas, indicando que esses sujeitos 

são menos disponíveis a realizar as mudanças exigidas por novas propostas. Um professor 

que apenas dá aulas expositivas é desatualizado temporalmente. Assim, os sujeitos 

buscam associar a noção de não inovador a antigo, ou simplesmente a “pessoas mais 

antigas”, como disse a professora 2, ou “do século passado”, segundo a professora 14. 

Desse modo, ao associar antigo a não inovador, associa-se novo e atual a inovador. Logo, 

a ideia de inovação também é relacionada a dinamicidade, a agilidade e modernização da 

aula. Na fala desses sujeitos, a inovação pedagógica possibilita que a aula deixe de ser 

aula e se torne um espetáculo, para despertar a atenção dos estudantes.  

 

[...] ele não pode mais ser aquele professor que vai entrar em sala 

de aula com um livro na mão, lendo um livro sentado numa cadeira, 

isso é escola tradicional, ele tem que estar antenado (Professora 23, 3 

anos de experiência nessa universidade). 

 

[...] eu acho que os próprios alunos hoje eles conseguem fazer assim 

uma, uma comparação entre o professor extremamente tradicional que 

usa as mesmas ferramentas, que não se modifica, que não se capacita, 

que não se atualiza de um outro que está sempre mudando a sua forma 

de agir (Professora 2, 14 anos de experiência nessa universidade). 

 

[...] do jeito como tradicionalmente é feito, com todos os alunos 

voltados para a frente, prestando atenção na aula, onde o professor é 

o dono do saber, selecionando, as vezes até de modo não consciente, 

aqueles que merecem receber aquele conteúdo e aqueles que não 

merecem (Professora 19, 8 anos de experiência nessa universidade). 

 

Diversos elementos marcam a pedagogia tradicional. O professor que fala muito, 

aquele que não aceita novidades e aquele que usa somente o livro didático são alguns 

exemplos. Salienta-se que essa imagem de “tradicional versus novo” funda-se no 

próprio processo formativo dos sujeitos, que vivenciam essa relação entre as aulas que 

consideram inovadoras e as que entendem como tradicionais, conforme verificado nas 

entrevistas e no fragmento da fala da professora 11, sobre uma experiência que vivenciou 

na sua formação em Pedagogia:  

 

[...] professor falando mandava a gente ler um texto e chegava lá na 

sala ele falava o que ele achava do texto e acabou a aula, acabou e 

cada um vai para a sua casa (Professora 11, 2 anos de experiência nessa 

universidade). 
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O professor 10 fala sobre sua experiência de, já depois de formado no Ensino 

Superior, ter encontrado uma realidade parecida com aquela que existia quando era aluno, 

sinalizando assim, a pouca transformação na educação: 

 

A escola que eu trabalhei era exatamente da mesma forma que eu 

estudei [...] com monitor de tubo, tinha uma sala de informática com os 

computadores, e os alunos iam em algum tempo de aula exatamente 

como era quando eu estava na sala de aula (Professor 10, 1 ano de 

experiência nessa universidade). 

 

Assim, ambos os professores indicam a presença de uma educação tradicional, 

com poucas inovações. Já as falas adiante reproduzidas transmitem a ideia de novidade, 

que revela uma ideação que caracteriza o aspecto do novo, colado à inovação e expresso 

em fragmentos como:  

 

Na minha opinião, uma aula inovadora é algo novo, revolucionário 

algo que você não vê no dia a dia deles, algo que vai chamar a atenção 

deles e levar a ele a ter curiosidade (Professora 18, 1 ano de experiência 

nessa universidade). 

 

Você inova todos os dias quando você traz uma proposta nova para o 

seu aluno, quando você aborda um tema que você já deu aula dele ha 

não sei quantos semestres, com uma nova cara com uma roupagem 

(Professora 66, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

Eu acho que às vezes você trazer um monte de livros para aula pode 

ser super inovador, porque eles têm ido tão poucos aos livros, que o 

livro se torna altamente inovador (Professora 21, 9 anos de experiência 

nessa universidade).  

 

Parece não haver consenso nessas falas, pois, para as professoras 21 e 18, a 

inovação é algo extraordinário, e isso fica expresso em “porque eles têm ido tão poucos 

aos livros, que o livro se torna altamente inovador” e em “algo que você não vê no dia a 

dia”. Portanto, algo que não pode estar presente no dia a dia, para não perder seu status 

de inovador. Por outro lado, a professora 6 exprime que a inovação deve ser corriqueira, 

e isso fica evidente no seguinte trecho: “Você inova todos os dias”. Logo, algo que precisa 

estar presente todos os dias, fazendo parte do cotidiano dos sujeitos nas instituições.  

Entretanto, o elemento “novidade” estabelece um consenso sobre aquilo de que 

se fala: a inovação pedagógica. Isso é possível de ser percebido, uma vez que os três 

sujeitos apoiam-se no elemento “novo”, indicando a variação entre “o raro” e “o banal”, 
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posicionando-se a respeito do que deve ser entendido como inovação. Portanto, os três 

participantes estão exibindo ao entrevistador opiniões diferentes para a mesma ideia-

fonte: a “novidade”. Assim, apesar de exibirem opiniões diferentes a respeito da 

percepção de frequência da presença da inovação na aula, imaginam o mesmo themata 

(MOSCOVICI; VIGNAUX, 2000): o novo em oposição ao antigo, que se expressam 

pelas antinomias. Desse modo o elemento “novidade” parece concretizar o sentido de 

inovação.   

Para Holton (1975, apud MOSCOVICI; VIGNAUX, 2000), o conceito de themata 

remete às ideias originais, das quais a ciência parte, modulando as inovações científicas. 

Por serem amplamente difundidas e aceitas pela comunidade científica, elas se tonam 

estáveis e fundamentam hipóteses que não podem ser observadas, tampouco reduzidas à 

linguagem matemática. Se na TRS o estudo dos themata “[...] trata-se de identificar, por 

um lado, o que se apresenta “literalmente” e, por outro lado, o que surge do debate 

construtivo e apresenta processos adaptativos, índices de transformações sociais e 

culturais” (MOSCOVICI; VIGNAUX, 2000, p. 246), então é possível supor que essas 

falas possibilitam identificar: a) um elemento relativamente estável da representação, 

novidade; b) um elemento menos estável, a raridade, logo, um índice de transformação. 

Por fim, vale resgatar que a própria etimologia da palavra inovação diz que “inovar”, vem 

do latim innovare, in – “em”, associado a novus – “novo”, significando “trazer o novo”.  

Contudo, trazer o novo, ou mesmo renovar a prática pedagógica com apoio de 

recursos será possível somente se o professor conhecer as demandas de seus alunos. Nesse 

sentido, para inovar é preciso que o docente entenda o contexto do estudante, como se 

observa nos nestes exemplos:  

 

O tempo todo a prática pedagógica precisa ser inovadora, porque o 

tempo todo o aluno me traz novos desafios [...]. Ele não vê essa ampla 

possibilidade, e como docente aqui eu peço que, eu falo para eles vocês 

em sala de aula vocês precisam entender o contexto do aluno para 

poder renovar as práticas, para poder refazer o conteúdo, para poder 

trazer uma inovação (Professora 6, 1 ano de experiência nessa 

universidade). 

 

[...] entender o aluno, então é necessário você fazer um processo de 

anamnese, analisar a história do aluno, ouvir o aluno, de onde ele 

vem, o que que ele faz, porque ele escolheu aquela graduação, você ter 

todas as informações, no caso o maior número de informações 

possíveis sobre aquele aluno e assim você prepara a aula (Professor 

15, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 



176 

 

Nesse sentido, a inovação deve estar orientada ao perfil dos estudantes que se têm 

na sala de aula, comprometendo-se a atendê-los. Logo, a “[...] adaptação à realidade 

contextual é fundamental para a estratégia de inovação” (WAGNER; CUNHA, 2019, 

p.36). No mesmo sentido, Cunha (2008, p. 24) afirma que “A inovação existe em 

determinado lugar, tempo e circunstância, como produto de uma ação humana sobre o 

ambiente ou meio social”. Assim, essa mudança deve ser alinhada ao contexto social dos 

seus alunos, para que seja profícua. Igualmente, Pinto (2010, p. 113.) explica que o 

processo de “[...] formação de professores não é uma abstração incondicional. É preciso 

ter claro os objetivos a serem conquistados com essa formação, embora esse processo seja 

sempre contextualizado socialmente”. Esses dois autores indicam que a ação do professor 

inovador deve ser contextual. Observe-se a fala da professora 6:  

 

É como eu estava te falando dos ribeirinhos, como eu vou fazer a 

inovação a gente precisa partir da realidade do aluno (Professora 6, 1 

ano de experiência nessa universidade). 

 

Nessa perspectiva, a mudança possibilita a renovação das práticas que, por sua 

vez, visam a mudar a realidade imediata. Como indicado nos fragmentos adiante 

reproduzidos, a inovação propicia uma aula “diferente”, um jeito diferenciado de fazer a 

aula, para colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizado, dando-lhe voz. 

Os sujeitos esboçam também argumentos que indicam inovação como adição de 

“melhoria” a uma aula previamente elaborada: 

Eu percebo que os novos recursos me viabilizaram aulas mais 

dinâmicas, e aulas diferentes a cada semana uma aula diferente, uma 

inovação pedagógica, para mim o nome já diz (Professora 13, 16 anos 

de experiência nessa universidade). 

Diferente que eu digo é assim, por exemplo, qualquer professor 

quando ele vai dar aula, ele prepara a aula dele, prepara o conteúdo, 

está lá preparado, mas o que ele pode colocar ali para ficar mais 

inovador? (Professora 2, 14 anos de experiência nessa universidade).  

 

A ideia de que a inovação demanda trabalho está presente no discurso dos sujeitos. 

Com a adoção de metodologias de ensino-aprendizado variadas é necessário, mais que 

apenas deixar a aula acontecer, fazer com que aconteça.  
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Uma aula inovadora é, na minha opinião, é a aula mais difícil, é 

uma aula que você possibilite situações que o aluno tenha que pensar, 

resolver, discutir, consultar, ler (Professora 7, 8 anos de experiência 

nessa universidade). 

 

[...] trabalho com eles por diferentes metodologias ativas, eu faço essa 

dinâmica acontecer, ele podendo ter acesso a outras ferramentas, 

podemos sair do espaço de sala de aula, se for necessário (Professora 

23, 3 anos de experiência nessa universidade). 

  

Assim, é possível perceber que inovar, para os sujeitos, não é uma tarefa fácil; 

porém, como indicam os fragmentos que seguem, mesmo diante das dificuldades 

inerentes à inovação pedagógica o grupo parece esboçar atitudes positivas em relação ao 

tema. Esses professores reconhecem que parte dessas dificuldades são inerentes a 

limitações deles mesmos. Entendem, ainda, a necessidade solucionar essas limitações. 

Entretanto, indicam que existem outros problemas que, vêm dos alunos e do espaço 

universitário.  

 

A sala de aula vai ser um momento de discussão eu acho que isso a 

gente tem aprendido a fazer, eu não vou dizer que está pronto não a 

gente tem aprendido a fazer [...] Eu acho que essa sala 

de aula invertida funciona muito, que é um grande foco agora, temos 

problemas? Temos problemas, tem aluno que não consegue ler até 

porque não consegue pesquisar, temos salas de aula cheias (Professora 

3, 14 anos de experiência nessa universidade). 

 

Nesse sentido, em relação à dimensão da atitude, cujos traços também podem ser 

percebidos nas falas trazidas por essa categoria, os professores exibem atitudes positivas 

direcionadas à inovação pedagógica, como exemplificam estas falas: 

 

Eu acho que o computador ele facilitou muito a vida de qualquer 

pessoa, eu consigo hoje fazer coisas com o Google que não fazia antes 

(Professora 11, 2 anos de experiência nessa universidade). 

 

Assim que eu comecei a dar aula na universidade eu utilizava por 

exemplo como recurso o retroprojetor então eu ficava horas 

preparando no computador as minhas aulas para que eu pudesse 

imprimir nas transparências para que eu pudesse levar (Professora 13, 

16 anos de experiência nessa universidade). 

 

Vale salientar que essa atitude positiva passa pelos elementos “renovação”, 

“diferenciação” e “novidade”, significando “melhoria”, relacionada ao uso de recursos 

variados, inclusive tecnológicos, como visto nesta classe. Assim, a tecnologia, apesar de 

secundária no processo de inovação pedagógica, é um elemento que pode ser significativo 
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para a efetivação de inovações. A tecnologia possibilita, de certo modo, diminuir as 

dificuldades relacionadas à inovação pedagógica. Nesse caso, os sujeitos mostram-se 

intencionados à ação, e dão indícios de predição de comportamento pelos demais 

componentes da atitude. 

Conclui-se que esta categoria indica a instrumentalização de práticas pedagógicas 

relacionadas ao fenômeno social da inovação pedagógica. Isso porque as falas indicam 

os recursos que dinamizam e melhoram o exercício da inovação no trabalho que o grupo 

realiza na graduação em Pedagogia. Assim, aparecem elementos que sugerem atitudes 

positivas dos participantes, em relação ao objeto inovação pedagógica.  

Vala (2000) aborda três processos sociais que corroboram a constituição da RS: 

(1) dispersão da informação; (2) focalização; e, (3) pressão à inferência. Percebe-se nessa 

classe o modo como os conhecimentos sobre inovação pedagógica se vinculam à 

tecnologia. Isso indica que a focalização do fenômeno ocorre a partir de interesses 

profissionais em relação ao desenvolvimento de uma prática pedagógica ligada a questões 

tecnológicas. 

Como se observou nas falas, apesar de os professores indicarem, em alguns 

momentos, que a tecnologia não é inovação, eles utilizam esse tipo de recurso como 

referência para classificar os membros do grupo como inovadores ou não. Após a classe 

3, o dendrograma sofre uma nova bifurcação, trazendo as classes 1 e 2.  No subitem que 

segue, descreve-se a classe 1, que apresenta elementos relacionados a práticas inovadoras.  

 

6.1.3 Classe 1: PRÁTICAS 

 

Esta classe foi assim denominada porque traz elementos que indicam as práticas 

vinculadas pelo grupo à inovação pedagógica. Assim, nas falas apresentadas, verifica-se 

o modo como os sujeitos dizem exercer, ou não, práticas que consideram inovadoras e/ou 

não inovadoras. Ao narrar suas experiências, os participantes referem as crenças, valores 

e atitudes que orientam suas ações no interior do grupo, no sentido de um exercício 

profissional inovador, sustentado por representações sociais.  

Não se desconsidera a controvérsia que envolve o estudo das relações entre 

representações sociais e práticas sociais na literatura pertinente ao tema (ROUQUETTE, 

1998; CAMPOS, 2003; BRITO, 2014; SCHLÖSSER, 2018), que considera inexistente 

um modelo que suporte a compreensão total das circunstancias sociais dessa relação, em 
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contextos específicos. Portanto, considera-se que a definição do que se entende como 

práticas sociais pode vir a clarificar estas análises.  

A respeito dessa conceituação, Trindade (1998) afirma que poucos estudos 

explicitam o conceito de práticas sociais. Para ela, entre os pesquisadores há um consenso 

implícito que naturaliza a noção de práticas sociais, tornando redundantes as tentativas de 

defini-las. Porém, para fins de inelegibilidade, foram delineadas práticas sociais como 

ações inscritas em sistemas instituídos e estruturados socialmente, cuja organização se 

estabelece em padrões e por regras sociais (TRINDADE, 1998; JODELET; 

MOSCOVICI, 1990).  

Nesse sentido, as práticas, para serem sociais, precisam ser empreendidas segundo 

normas forjadas no interior de grupos, visando a objetivos comungados pelos integrantes 

desses grupos (MICHENER; DELAMATER; MYERS, 2005). Assim, elas configuram-

se como sistemas complexos, que suportam a ação dos indivíduos (ABRIC, 1994).  

Almeida, Santos e Trindade (2000) detalham que há concepções teóricas que 

reconhecem a independência entre práticas e RS, bem como o papel das RS na formulação 

de práticas sociais e vice-versa. Sobre o mesmo tema, Campos (2003) oferece três 

condições possíveis: a) as representações influenciam as práticas; b) as práticas 

influenciam as representações; e, c) práticas e representações influenciam-se 

mutuamente. Domingos e Castro (2017) testaram a afirmação defendida por Campos 

(2003), em um estudo sobre as representações sociais do trabalho docente por professores 

de Pedagogia, e identificaram que as práticas sociais e as representações sociais se 

influenciavam mutuamente.  

Assim, pesquisas em Educação consideram que a voz dos professores é sua 

principal ferramenta para a ação pedagógica (GATTI et al., 2019; CASTRO; 

FERREIRA; GONZALES, 2013). Como a fala desses profissionais é um material 

privilegiado para o estudo da inovação pedagógica (DE LA TORRE, 1998; FERRETTI, 

1980; FARIAS, 2006), as trocas comunicativas no grupo são uma considerável fonte para 

o estudo das práticas pedagógicas inovadoras. Isso porque, como indica a literatura, essas 

comunicações têm um duplo papel: resgatar as ações executadas no tempo passado e 

referenciar a reflexão e a ação nos tempos presente e futuro, no difundido processo de 

ação-reflexão-ação (SCHMITT, 2011; DOMINGOS; CASTRO, 2017).  

Esta classe apresenta, portanto, elementos discursivos que sugerem uma 

disposição para práticas direcionadas à inovação pedagógica, uma vez que não foram 
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observadas as práticas concretas, mas o discurso sobre elas. Em síntese, abordam-se aqui 

os discursos que remontam às práticas cotidianas do grupo.  

 

Figura 6.5: Classe 1 - Práticas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

A classe 1, denominada “práticas”, traz 18,8% dos STs, está vinculada à classe 2 

e surge após a divisão da classe 3. Essa categoria traz elementos como “motivação”, 

“jeito”, “possível”, “utilizar”, “vontade”, “inovar”, “significar”, “inovação”, 

“pedagógico”, “aprender” e “prático” (Figura 6.5). Aqui são apresentados: crenças, 

valores e atitudes relacionadas à inovação pedagógica.  

Assim, estudar a prática profissional docente é o mesmo que estudar um “[...] 

conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho 

cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” (TARDIF, 2002, p. 10). Desse modo, 

os saberes e as práticas são recuperados pelos sujeitos durante as entrevistas. Uma vez 

que a fala é um dos principais instrumentos de ação concreta do professor em seu trabalho, 

parte significativa dos seus saberes podem ser expressos por meio dela. Portanto, as 

entrevistas trouxeram as concepções docentes de inovação pedagógica. Para eles,  
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Inovação pedagógica é a mudança da prática do próprio professor 

(Professora 2, 14 anos de experiência nessa universidade). 

 

Inovação é mudança, porque justamente inovar é mudar, então não 

poderia deixar de fora essa palavra (Professora 13, 16 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Na condição de inovação pedagógica, a mudança foi discutida nos trabalhos de 

Messina (2001) e Barrera (2016). Messina (2001) esclarece que, como passagem de uma 

condição para outra, a mudança é animadora, mas também ameaçadora. Isso porque, para 

Messina (2001, p. 228), “[...] implica desnaturalizar ou distanciarmo-nos do habitus que 

nos constitui, que é tão estruturante quanto estruturado, separarmo-nos desses modos de 

sentir, pensar e agir”. Outros autores indicam que inovação pode ser entendida como as 

“[...] mudanças que objetivam o aperfeiçoamento de uma estrutura” (LUCARELLI; 

FINKELSTEIN, 2012, p. 65). 

Barrera (2016, p. 24) define inovação na área da educação como “[...] um processo 

intencional de mudança de uma prática educativa desenvolvida por um sujeito, grupo ou 

sociedade, que incorpora um ou mais aspectos novos a esta prática”. Em alguns casos, 

“mudança” aparece relacionada ao acréscimo de novas práticas no trabalho docente. 

Engendram-se, assim, transformações na forma de ver as próprias práticas profissionais. 

Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013, p. 171) explicam que “[...] representações sociais 

do trabalho docente aparecem relacionadas a essa mudança de pedagogia”. Nesse sentido, 

a mudança é concebida como inerente às práticas profissionais do grupo.   

No entanto, no fragmento que segue a professora explica que inovar não é mudar 

completamente, e traz a ideia de que a inovação pedagógica é incremental ao trabalho 

docente: 

 

Inovação pedagógica para mim é mudança, inovar é mudar aquela 

sua prática, na verdade incluir novas práticas, não necessariamente 

mudar completamente a prática (Professora 13, 16 anos de experiência 

nessa universidade). 

 

Nesse fragmento, percebe-se que a mudança pode ocorrer pelo acréscimo de novas 

práticas, portanto não seria, necessariamente, uma ruptura brusca, que provoca uma 

mudança repentina. Assim, poderia ser uma inovação sustentadora, ou incremental, e não 

disruptiva. Quanto mais repentina “[...] mais “rupturante” será o processo, envolvendo 
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professores e estudantes” (WAGNER; CUNHA, 2019, p. 31). No entanto, para os 

professores que participaram desta pesquisa, a ruptura desestrutura os profissionais: 

 

Eu nem acredito em mudanças radicais, eu acho que as mudanças 

radicais desestruturam, elas tiram o chão e as pessoas ficam perdidas, 

eu acho que as transformações são um movimento, é dentro dessa 

perspectiva eu vejo algumas transformações acontecendo (Professora 

14, 10 anos de experiência nessa universidade). 

 

Conforme indicado no capítulo 2, segundo a forma incremental da inovação, são 

geradas melhorias contínuas, em geral modestas, mas que dão sustentação às diversas 

fases do ciclo de vida de uma inovação. Por outro lado, a forma disruptiva provoca 

mudanças radicais, de ruptura com os paradigmas vigentes (FREEMAN; SOETE, 2008; 

CHRISTENSEN, 1997; CÂNDIDO, 2011; AUDY, 2017). 

 

Ao mudar as bases de análise, assumimos uma mudança de paradigma 

no tocante aos princípios que regem o conhecimento científico, 

especialmente nas áreas sociais e/ou humanas. Provavelmente não 

exista, no espaço pedagógico, “o lugar da prática”, mas lugares de 

práticas que se complementam e se (re)constroem (PINTO, 2010, p. 

116). 

 

Para os sujeitos, a inovação, como mudança da prática pedagógica, não ocorre de 

forma aleatória. Ao contrário, como indica o fragmento que segue, ela é contextualizada 

e está vinculada à transformação social. Desse modo, as inovações  

 

[...] têm que estar conectadas com a realidade, com a sociedade com 

as mudanças, com a humanidade mesmo então práticas pedagógicas 

inovadoras são aquelas que se conectam com a realidade humana 

(Professor 1, 19 anos de experiência nessa universidade). 

 

“Está na base do conceito de inovação a ideia de mudança, ou seja, uma resposta 

a um cenário que se deseja alterar, melhorar, enriquecer; entretanto, o termo, por si só, 

não expressa a condição valorativa que lhe dá sustentação” (WAGNER; CUNHA, 2019, 

p. 37). Assim, a inovação pedagógica é um fazer prático que desempenha uma função 

prática na vida profissional desses sujeitos. Por conectarem a prática à realidade humana, 

há possibilidade de uma ação conectada à sociedade, para além do espaço educativo, e os 

professores podem desempenhar um papel social ativo. Nesse caso, a inovação precisa 

apresentar  
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[...] aplicabilidade, porque não adianta eu ter a vontade e o desejo de 

mudança, se eu não for aplicar na minha prática. Eu costumo dizer que 

às vezes o discurso é muito inovador, mas na prática não (Professora 

13, 16 anos de experiência nessa universidade). 

 

Esse fazer prático também precisa estar comprometido com a diferenciação no 

fazer pedagógico, e a ação inovadora precisa ser extraordinária. Vejam-se manifestações 

dos sujeitos: 

Acho que ser diferente nem sempre é ser inovador, acho que é possível 

ser diferente sem ser inovador, mas não é possível ser inovador sem ser 

diferente (Professor 1, 19 anos de experiência nessa universidade).  

  

Inovação pedagógica é uma forma diferente de se fazer, a ação 

educativa diferente da reprodução (Professora 3, 14 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Inovação pedagógica para mim é buscar diferentes maneiras de 

ensinar para diferentes alunos (Professor 20, 1 ano de experiência 

nessa universidade).  

 

A respeito da didática diferente, em um estudo das representações sociais de 

docentes sobre o próprio trabalho, Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013) verificaram que 

esses sujeitos opõem dois tipos de pedagogia, uma tradicional e outra atual. Esta última é 

identificada como “diferenciada”. Segundo Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013, p.171) 

“[...] o método tradicional é visto como algo negativo que deve ser combatido”. Além 

desse trabalho, esse apontamento também corrobora outros estudos sobre a temática do 

trabalho docente (ARAÚJO; BELIAN, 2018; MASETTO, 2012; LÉVY, 2010; MORIN, 

2013).  

Assim, a ação educativa “diferente” – a “inovação pedagógica” – ganha relevância 

nas falas dos sujeitos participantes, reduzindo e simplificando o objeto pelo sentido de 

uma “prática pedagógica diferenciada”. Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013, p. 171) 

reforçam que, para os professores, “Seguir uma proposta diferente do tradicional passa a 

ser quase que obrigatório”. Desse modo, a concretização dos significados atribuídos ao 

objeto, que permite comunicá-lo, também passa pela redução de suas características, uma 

vez que:   

 

A inovação pedagógica para mim significa fazer algo novo diferente 

daquilo que tem sido feito normalmente, podemos dizer também que 

seja daquilo que tradicionalmente é feito (Professora 19, 8 anos de 

experiência nessa universidade). 
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[...] é uma aula que inova, uma aula que faz o novo faz diferente do 

que está aí posto, diferente de práticas cristalizadas uma aula que 

rompe com práticas cristalizadas (Professor 1, 19 anos de experiência 

nessa universidade). 

 

Eu vejo inovação como algo que foge daquele padrão que todos estão 

acostumados é o que vai levar a reflexão eu entendo que a prática 

inovadora é uma prática que vai romper com o que está posto 

(Professora 11, 2 anos de experiência nessa universidade). 

 

Outro aspecto que distorce a ideia de inovação pedagógica, conforme indicam os 

fragmentos que seguem, é a noção de melhora atribuída à mudança, cuja função é 

aperfeiçoar a prática profissional, no sentido de melhoria. Assim, atribui-se uma 

conotação positiva e valorativa ao objeto:  

 

Inovação pedagógica significa uma transformação no modelo 

educacional, a busca por uma melhora, a inclusão de novos 

métodos (Professor 22, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

[...] é você melhorar, na verdade é você criar melhor, criar novas 

formas, criar novas possibilidades de inovações, utilizar também 

novas, buscar novas tecnologias, buscar novas formas que você tem 

para trabalhar com aluno, isso para mim é uma inovação dentro da 

área de pedagogia (Professora 8, 8 anos de experiência nessa 

universidade). 

 

Falar sobre inovação pedagógica é o mesmo que falar sobre 

antropologia, partindo do princípio antropológico o ser humano está 

em constante aperfeiçoamento, então nós como pedagogos devemos 

preocupar com o aperfeiçoamento da prática pedagógica (Professor 

15, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

A concepção de inovação no sentido de melhoria motiva contradições na 

literatura. Para Cardoso (2007, p. 2) ela é “[...] uma mudança deliberada e 

conscientemente assumida, visando uma melhoria da ação educativa”, e para Werebe 

(1980, p.245), “A expressão “inovar” tem uma conotação valorativa”, por entender que 

essa palavra implica “[...] mudar para melhor, dar um aspecto novo, consertar, corrigir, 

adaptar a novas condições ‘algo’ que está superado, que é inadequado, obsoleto, etc.” Por 

outro lado, para Barrera (2016, p. 25): 

 

Não há necessariamente uma carga valorativa, uma vez que muitas 

propostas inovadoras estão atreladas a outros objetivos para a educação 

e não apenas a melhores práticas (processos mais eficazes ou mais 
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eficientes), isto é, seu valor é relativo de acordo com os diferentes 

grupos sociais. Esta associação requer que compreendamos também a 

inovação como um processo de mudança de habitus, que envolve, 

portanto, perdas, conflitos, rupturas etc. 

 

De todo modo, como indicam as falas que seguem, para o grupo a inovação 

pedagógica está diretamente ligada ao fazer prático e à transformação dele. Isso, portanto 

está relacionado às práticas profissionais docentes, pois para eles: 

 

Práticas inovadoras é pensar que partindo desse modelo elas têm a 

possibilidade de oportunizar novas práticas (Professora 13, 16 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

A inovação pedagógica é uma transformação no modo de ensinar 

(Professora 18, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

A inovação pedagógica, na minha opinião, passa primeiramente pelo 

professor [...] eu digo o modus operandi mesmo (Professora 2, 14 anos 

de experiência nessa universidade). 

 

A partir dessas falas conclui-se que, para os entrevistados, não se pode ter 

inovação sem a participação do professor, no sentido de sua ação pedagógica concreta, 

uma vez que simplesmente a presença da ferramenta não constitui inovação, como 

indicado nestes trechos: 

 

Eu penso que a inovação não está na ferramenta, mas como você faz 

(Professora 7, 8 anos de experiência nessa universidade). 

 

Inovação não é só o uso tecnológico, não é só o ensino híbrido, é uma 

nova concepção de ensino aprendizagem, onde você traz esse aluno 

dentro de um processo de mediação (Professora 5, 16 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

A inovação pedagógica, portanto, constitui-se somente mediante a existência das 

práticas pedagógicas inovadoras. Cunha (2016, p. 92) alerta que “[...] muitas vezes a 

inovação é compreendida como a inclusão de aparatos digitais e tecnológicos nas 

instituições de ensino. Entretanto, essa é uma forma reducionista de abordar o tema”. As 

práticas inovadoras devem estar comprometidas com a realidade social, e precisamente 

com os alunos: 

 

Eu posso ter inovação pedagógica no meu trabalho, mas se isso não chega 

até ele [o aluno] não é inovação, o importante é que essas inovações 
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impactem positivamente a vida do aluno principalmente na questão de 

relação de compartilhamento e de orientação (Professora 7, 8 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Jodelet (2001), Campos (2003) e Schlösser (2018) concordam que as RS podem 

funcionar como orientadoras de comportamentos e que a prática social da inovação 

pedagógica pode ser entendida prática para a mudança educacional. No mesmo sentido, 

segundo Justo (2016), além de constituírem um tipo social de processamento de 

informações, as RS coordenam as ações dos atores sociais em seu contato com o mundo.  

Apesar do fato de os professores se mostrarem favoráveis a práticas de inovação 

pedagógica, isso ainda não prediz que eles irão realizá-las, como indicam Rodrigues, 

Assmar e Jablonski (2009). No entanto, existem indícios relevantes que sugerem a 

tendência de que isso ocorra, já que a atitude inferida deriva da experiência ativa dos 

sujeitos na ação pedagógica. O que sustenta este argumento é que, conforme consideram 

Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009), a atitude vai predizer o comportamento quando e 

se for específica para uma ação, ou seja, ela é potente.  

Os mesmos autores assinalam a relevância de se considerar que as atitudes não 

podem ser observadas, mas inferidas pela observação de seus componentes, notadamente 

o afetivo, o cognitivo e o comportamental. Consideram também que as medidas nunca 

são das atitudes reais, mas das atitudes expressas. Essas, por sua vez, são passíveis de 

influências sociais quando são exteriorizadas.  

Contudo, observa-se, nos diversos fragmentos selecionados, valores, crenças, 

opiniões e atitudes que permitem questionar a possibilidade de que o que os sujeitos falam 

tenha um desdobramento em seu cotidiano, conforme reivindicado por Sá (1994). Como 

exemplo, as seguintes falas:   

 

Se as práticas desse professor forem tradicionais, seus alunos não irão 

aprender, então a inovação pedagógica é fundamental para o aprendizado 

acontecer, mas precisa estar contextualizada, aliás nem acredito que 

haja inovação pedagógicas sem uma conexão com o contexto como aluno 

(Professora 19, 8 anos de experiência nessa universidade). 

 

Se eu fosse reitora, o número de alunos na sala... isso impede toda proposta 

de inovação, não impede, mas dificulta (Professora 3, 14 anos de experiência 

nessa universidade). 

 

Inovação pedagógica passa por isso, é você estar sempre se capacitando, se 

atualizando (Professora 3, 14 anos de experiência nessa universidade). 
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Prática inovadora é aquela que vai requerer do próprio docente uma visão 

ampliada, não só do contexto pedagógico, contexto da prática, como também 

do contexto do aluno (Professora 6, 1 ano de experiência nessa universidade).  

 

Nota-se que, para além de aspectos cognitivos, a prática inovadora requer 

mudanças emocionais e um contexto de colaboração (FERNANDEZ DEL CASTRO, 

2000). Assim, para a efetivação de práticas inovadoras, os sujeitos indicam a relevância 

de se estar apto e disposto à ação, materializando assim o elemento “motivação”, 

relevante na composição imagética a respeito do objeto. Eles falam sobre a relevância de 

o professor estar predisposto à inovação:  

 

Uma aula inovadora não é necessariamente ter que pegar a tecnologia para 

utilizar, mas uma aula em que eu esteja com vontade de trabalhar eu acho 

que inovação passa muito por isso a motivação da pessoa no trabalho dela 

(Professora 2, 14 anos de experiência nessa universidade). 

  

Quando penso inovação pedagógica eu me lembro disponibilidade, mudança 

e aplicabilidade, primeiro, disponibilidade, porque inovação e mudança no 

caso, você só muda se você estiver disponível para isso, se você não tiver 

resistência, senão você não muda (Professora 13, 16 anos de experiência nessa 

universidade).  

 

Além da crença na relevância do sentimento de “motivação” para a ação 

inovadora, os sujeitos exibem outras crenças que parecem referenciar suas ações. Nesse 

sentido, eles acreditam que existem condições e processos que impulsionam ou dificultam 

as propostas inovadoras. Distinguem, portanto, práticas inovadoras e não inovadoras:  

  

Práticas pedagógicas não inovadoras são aquelas focadas no professor, 

práticas pedagógicas inovadoras são aquelas focadas no aprendizado do 

aluno (Professor 20, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

Não é inovador tudo aquilo que ela (a professora) copia reproduz e copia e 

só faz aquele beabá toda a vida, pode ser baseada em grandes autores ou não, 

mas a inovação é necessária (Professora 6, 1 ano de experiência nessa 

universidade). 

 

A prática não inovadora é produção da teoria pedagógica tradicional de 

repetição, memorização, uma educação bancária, onde o professor deposita 

o conteúdo nos alunos e não tem um feedback você não escuta os alunos 

(Professor 15, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

[...] prática pedagógica não inovadora é você ficar nesse padrão tradicional 

que a gente vê aí tão reproduzido de mil anos esse formato de mesas e 

cadeiras esse formato de interação do corpo tão distante do aluno (Professora 

12, 1 ano de experiência nessa universidade). 



188 

 

 

Parece haver um conjunto de conhecimentos elaborados pelo grupo que podem 

subsidiar o trabalho do grupo na graduação em Pedagogia. Essas falas sugerem um 

consenso de que não são inovadoras as práticas tradicionais. O grupo considera como 

práticas tradicionais aquelas centradas na figura docente que se pauta por técnicas de 

memorização e repetição dos conteúdos. Além disso,  

  

Práticas pedagógicas não inovadoras é aquele processo educacional de 

manutenção de poder, de atendimento às necessidades de uma classe 

dominante, é um modelo reprodutivo simplesmente de transferência de 

conhecimento (Professor 22, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

A inovação pedagógica tem que ser social, ela tem que afetar a vida do cara 

positivamente, mudando para melhor, Ruben Alves dizia que aprender só é 

interessante se for para se ver melhor (Professora 7, 8 anos de experiência 

nessa universidade). 

 

Ela provoca uma mudança assim estrondosa e muito significativa, inovação 

pedagógica significa autoridade segurança compartilhamentos divulgação 

socialização de saberes, que eu acho que é mais importante porque na minha 

prática pedagógica o foco é o aluno (Professora 7, 8 anos de experiência nessa 

universidade). 

 

Percebe-se nesses fragmentos, a presença de valores culturais e pessoais dos 

sujeitos direcionados à RS de inovação pedagógica. Esses valores revelam concepções e 

visões de mundo dos participantes. Considerando a perspectiva de Lucarelli (2000, p. 36), 

a docência universitária forma um campo de “[...] conhecimentos, subjetividades e 

cultura, exigindo um conteúdo científico, tecnológico ou artístico altamente especializado 

e orientado para a formação de uma profissão”.  

Desse modo, “[...] um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que 

ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes 

de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta” (TARDIF, 2002, 

p.230). A partir do que foi destacado nesta e nas outras classes, acredita-se que os 

conhecimentos que subsidiam o saber-fazer em inovação são construídos em dois 

momentos, que podem ser separados ou concomitantes: 1) no processo formativo; 2) na 

experiência profissional, nas trocas simbólicas com seus pares, seus alunos e seus 

superiores. Como apontam os seguintes fragmentos narrativos:  

 

Nesses anos todos de aula na graduação eu participei de vários 

congressos, enfim eu acho que é uma mistura, uma fusão de todas as 
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informações de leituras estudos [...] então quando eu penso 

em inovação pedagógica, eu penso que deveriam ser propostas novas 

para que a gente pudesse atualizar as velhas práticas e trouxesse um 

pouco mais de atualidade para o nosso modo de aprender e ensinar 

[...] mas quando eu vejo realmente as propostas de inovação (da 

Universidade), as discussões e até mesmo as informações eu vejo ali 

[no grande grupo de professores], discussões que já acontecem na 

educação desde o século passado, e que a gente [Universidade] ainda 

não conseguiu implementar [...] então você realmente me coloca numa 

sinuca de bico quando você me pergunta o que que eu acho que 

é inovação pedagógica o que eu acho que deveria ser essa atualização 

no modo de aprender ensinar (Professora 14, 10 anos de experiência 

nessa universidade). 

 

As pessoas não estão acostumadas a trabalhar dessa forma, mas como 

eu tive várias informações, é tudo que eu quero [...] sai daquele 

modelo engessado, há um modelo engessado, porque nós estamos 

falando de metodologia ativa e trabalhando com disciplina, isso não 

existe. Para eu falar de metodologia ativa eu tenho que falar de 

currículo por competência. Só que eu sei disso, muitos pedagogos 

sabem, mas nem todos sabem. Eu falei com alguns professores o que 

eles entenderam, que isso é muito confortante, quando você começa a 

entender a lógica da coisa [...] os professores vão ter que aprender isso 

diferente. Eu acho que um professor universitário ele tinha que fazer 

pelo menos uns 6 meses de prática pedagógica, de disciplinas 

pedagógicas, porque não é só você estar dando aula, você pode ser 

muito bom naquilo que você faz, mas transmitir é uma coisa diferente. 

Você terá didática, você conhecer, você entender. Eu morria de rir 

quando o pessoal começava a dizer: vamos trabalhar com 

metodologias ativas, que é uma coisa inovadora, por que a gente vai 

falar de aprendizagem significativa e isso é inovador, Paulo Freire já 

falava disso, pelo amor de Deus! (Professora 23, 3 anos de experiência 

nessa universidade). 

 

As práticas narradas por esses sujeitos parecem ser impactadas pela necessidade 

de adequação ao contexto do trabalho na universidade. Como a inovação pedagógica 

também auxilia o atendimento às exigências institucionais, as práticas pedagógicas estão 

em constante transformação e adaptação. Wagner e Cunha (2019, p. 30) entendem que a 

sociedade do século XXI vive em um contexto de complexidade, “[...] incluindo as 

transições culturais, sociais e paradigmáticas que nos interpelam. Há uma consciência 

geral de que a educação superior vem sendo afetada por diferentes crises, entre elas a 

paradigmática, a política e a epistemológica”. 

Nesta classe, buscou-se apontar os discursos dos sujeitos relacionados às suas 

práticas sociais voltadas à inovação pedagógica. Discutiram-se os sentidos atribuídos às 

práticas desse grupo, destacando as crenças dos sujeitos.  
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No próximo subitem, aborda-se a classe 2, a última classe de palavras recuperadas 

pela CHD. Assim, observa-se a relevância que as metodologias ganham nas falas dos 

professores.  

 

6.1.4 Classe 2: METODOLOGIAS 

 

Esta classe foi denominada metodologias porque reúne os trechos em que os 

professores falam sobre as metodologias que possibilitam a inovação pedagógica. Além 

disso, o debate sobre as metodologias educacionais é central, tanto nas investigações 

sobre inovação pedagógica (TAVARES, 2019; CAMPOLINA, 2012), quanto nas 

pesquisas sobre as práticas docentes (MORÁN, 2015; CASTRO; MAIA; ALVES-

MAZZOTTI, 2013).  

As práticas sociais inovadoras sugerem um contexto amplo, de ações 

comprometidas com os objetivos do grupo e consensualmente “roteirizadas”, como visto 

na classe 1. Já as metodologias dizem respeito a um conjunto de técnicas pedagógicas 

específicas, que possibilitam aos sujeitos executarem práticas inovadoras, como se 

verifica no decorrer da descrição desta classe.  

Essas metodologias tornam os objetivos grupais exequíveis, à medida que munem 

o sujeito social de técnicas para a inovação pedagógica. Assim, são apresentadas as 

técnicas do fazer pedagógico inovador. O professor surge aqui como um artesão do 

conhecimento, na medida em que se vê inserido em um processo de construção desse 

conhecimento. 

Os sujeitos contrastam dois tipos de métodos: os tradicionais, nos quais o 

professor é o centro do processo de ensino-aprendizado, e os inovadores, nos quais o 

aluno é o centro desse processo. Ao fazerem essa diferenciação, os participantes indicam 

a necessidade de se assumir uma posição secundária, na sala de aula, abrindo espaço para 

que os estudantes assumam o protagonismo nesse cenário. A figura 6.6 apresenta os 

elementos mais significativos para a classe.  
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Figura 6.6: Classe 2 – Metodologias 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A classe 2, denominada “metodologias”, traz 15,1%, dos STs. Ela emerge ligada 

à classe 1, após a partição da classe 3. Os elementos textuais, tais como “construção”, 

“modelo”, “mudar”, “metodologia”, “ativo”, “tradicional”, “professor”, “detentor” e 

“conhecimento” compõem a classe. Assim, ela possibilita a compreensão de como se 

efetivam as práticas inovadoras na perspectiva do grupo, destacando as metodologias 

apropriadas à inovação pedagógica. Inicialmente, apresenta elementos relacionados às 

tomadas de posição dos sujeitos diante das questões que lhes são colocadas 

cotidianamente.  

A experiência docente é um importante elemento para que o professor se 

desenvolva profissionalmente. O cotidiano educacional, em sua complexidade, promove 

a compreensão da realidade vivenciada pelos docentes, havendo assim a construção de 

seus saberes e modos de fazer (NÓVOA, 1992). Assim sendo, utilizar as metodologias 

apropriadas se faz necessário, para efetivação de práticas pedagógicas inovadoras: 
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Quando eu penso inovação pedagógica vem na minha cabeça, aluno, 

porque o aluno é o foco do processo, então a inovação deve servir ao 

aprendizado do aluno, a inovação deve estar orientada para atender a 

esse aluno [...] Objetivos, eu preciso ter os objetivos com aquele aluno, 

ou seja, saber onde eu preciso chegar com aquele aluno [...]; 

Metodologia, porque eu preciso conhecer bem elas e planejar qual seja 

minha estratégia e metodologia que melhor irá se adequar, ou melhor 

dizendo, quais metodologias irão funcionar nessa situação específica 

(Professora 19, 8 anos de experiência nessa universidade). 

 

Nesse sentido, a professora 19 explica que, diante das variadas situações 

pedagógicas, é preciso adotar um conjunto de procedimentos. A metodologia empregada 

gera a inovação, que promove um processo de ensino-aprendizado inovador. Nota-se que 

o sujeito cria uma sequência lógica hierarquizada de elementos, iniciando por “conhecer 

bem”, seguido da palavra “planejar” e, em seguida diferencia a palavra “estratégia” de 

metodologia, utilizando o aditivo “e” para conectá-las. Esse processo deve permitir a 

construção do conhecimento, e não sua transmissão, como mostram estes trechos: 

 

A metodologia que esse professor utiliza é a ponte para construção 

do conhecimento [...] é uma prática que de certa maneira permite que 

eu valorize o conhecimento e o saber que ele (o aluno) tem e ai eu acho 

que isso vai modificando o olhar que esse aluno tem sobre o professor 

sobre a construção do conhecimento (Professora 5, 16 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

[...] o professor transmite esse conhecimento para aqueles que ele julga 

ter condições de receber isso é a pedagogia tradicional, uma pedagogia 

diretiva, que a gente sabe que não funciona há muito tempo, tenho 

minhas dúvidas se algum dia funcionou (Professora 19, 8 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

No caso das disciplinas que eu ministro aqui na universidade, eu acho 

que a inovação passa a partir do momento que você constrói com os 

alunos um conhecimento, um problema, você traz um problema para 

sala de aula para que a partir daquele problema, que seria a 

problematização, eles podem ir construindo, vendo a realidade que se 

desenvolve ali e a partir daí consolidando todos os conhecimentos, que 

às vezes ele já tem, e os conhecimentos que eles vão ganhando ao longo 

do curso (Professora 8, 8 anos de experiência nessa universidade). 

 

Inovador seria trazer o aluno para, com o conhecimento prévio desse 

aluno, eu junto com esses alunos construir um conjunto de estratégias 

(Professora 12, 1 ano de experiência nessa universidade). 

 

Uma aula inovadora é aquela em que utilizando dessa nova visão desse 

modelo dialogal, dessas novas tecnologias permita que o aluno e o 
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professor construam o conhecimento, que não seja apenas passagem 

e absorção que não seja apenas um modelo decoreba e seja um modelo 

de construção de saberes (Professora 22, 1 ano de experiência nessa 

universidade). 

 

Quando eu penso nas práticas inovadoras eu penso que 

o conhecimento é construído com o aluno, onde o aluno ajuda o 

professor também nessa reflexão (Professora 17, 1 ano de experiência 

nessa universidade). 

 

A metáfora da construção indicada por Mazzotti (2003) é conhecida no campo 

educacional, porém aqui a construção ocorre pela coautora com o aluno. Ou seja, 

professor e aluno constroem o conhecimento. Assim, para haver a inovação pedagógica 

é necessária a adoção de metodologias que permitam a construção do conhecimento em 

parceria com o estudante, contrariando as metodologias que não possibilitam a inovação, 

notadamente aquelas que se pautam sobre técnicas tradicionais.  

 

Houve uma mudança uma tentativa de tirar o foco 

do conhecimento como um saber total que é dominado pelo professor e 

tentar passar isso para o aluno que tem que desenvolver 

autonomamente [...] não foi uma mudança imposta, foi uma mudança 

necessária, na verdade nossos alunos eles hoje são diferentes dos 

alunos do passado que chegavam aqui sentavam e ouviam o professor 

como detentor de todo o conhecimento (Professora 8, 8 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

A forma de que o conhecimento chega ao aluno mudou muito, não, isso 

não é prejudicial para o professor, porque o professor faz parte desse 

mundo, ele tem que saber aproveitar em seu favor e não contra 

(Professora 3, 14 anos de experiência nessa universidade). 

 

Nesse sentido, as mudanças no perfil do próprio aluno demandam novas 

metodologias, visto que as tradicionais são insuficientes para dar conta do desafio a 

vencer. Assim, o professor deixa de ser detentor do conhecimento e de ter as respostas, e 

passar a questionar-se: 

 

Será que a prova faz sentido no modelo de educação em que várias 

respostas podem estar certas, e não mais uma resposta única? Será 

que uma aula expositiva da conta dessa imensidão de 

conteúdos, conhecimentos, interesses e necessidades o que temos nesse 

novo século? (Professora 14, 10 anos de experiência nessa 

universidade).  
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Indica-se, nos fragmentos que seguem, uma adequação metodológica que 

diferencia o que se aprende na formação daquilo que de fato se aplica. Assim, em meio a 

mudanças e aos questionamentos que se faz a partir delas, assumem-se novas práticas 

metodológicas: 

  

Eu fui formada para ser detentora de todo conhecimento, eu não fui 

formada para ter alunos com necessidades especiais em sala de aula, 

isso tudo eu tive que ir me transformando e hoje eu sou uma professora 

muito diferente do que eu era quando eu comecei (Professora 8, 8 anos 

de experiência nessa universidade). 

 

Minha prática acaba sendo um meio facilitador do aprendizado do 

aluno, eu tenho que eu sou uma mediadora do conhecimento não uma 

transportadora de conhecimento [...] para mim inovação pedagógica 

eu acredito que seja a mudança das práticas tradicionais, na verdade 

o professor entender que ele não é o detentor do conhecimento, na 

verdade é um mediador do processo de ensino e aprendizagem, então 

ela vem a partir da mudança de paradigmas (Professora 16, 2 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Em relação à minha prática, em alguns momentos sinto mais liberdade, 

em outros menos, como a gente vê por exemplo, no padrão institucional 

de prova, num modelo de aula amarrada. Aqui não é um modelo 

dialogal. O que nós temos muitas vezes é que transmitir um 

conhecimento que será absorvido, não é um modelo dialogal, não é um 

modelo de ensino aprendizado onde que todos os atores estão 

envolvidos. Então o professor transfere uma informação e o aluno 

absorve como uma esponja. Inovação pedagógica significa uma 

transformação no modelo educacional (Professora 22, 1 ano de 

experiência nessa universidade). 

 

Desse modo, apesar de compreenderem que uma prática pedagógica que utiliza 

metodologias baseadas no diálogo entre professor e aluno, para a construção do 

conhecimento, nota-se que, em casos específicos, a prática está em desacordo com o que 

se considera certo fazer. Isso ocorre devido a imposições institucionais que direcionam a 

metodologia e a prática docentes, como visto na classe 4. Assim, o docente vai produzindo 

sua prática pedagógica a partir das relações que estabelece com a instituição, com os 

alunos e com seus pares.  

Nesse entrecruzamento de relações, seu trabalho pode ser percebido como espaço, 

não apenas de mobilização, mas também de produção de conhecimentos úteis, inclusive 

para a própria ação pedagógica (TARDIF, 2001, 2012, TARDIF; LESSARD, 2005, 

TARDIF; VASSEUR, 2004). Essa produção coletiva de conhecimentos é forjada a partir 
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das relações sociais, em um processo que envolve dialética e retórica (MAZZOTTI, 

ALVES-MAZZOTTI, 2010).    

Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013, p. 23) afirmam que os professores entendem 

prática como teoria e prática “[...] aprendidas na formação inicial. As professoras 

estabelecem relação entre prática (‘oficina da ação docente’), teoria (‘disciplinas 

aprendidas’) e vivência (“conhecimento de mundo”)”, e essa tríade representa o próprio 

trabalho. A construção da identidade docente passa pelas suas práticas cotidianas, e se 

constitui “[...] no processo, em permanente devir, em uma formação contínua e incessante 

que se produz a partir de uma realidade em transformação” (RIOS, 2008, p. 53). 

Na perspectiva de Werebe (1980, p. 245), inovar significa mudar para melhor: “O 

processo de inovação pressupõe o conhecimento da situação que se pretende mudar, bem 

como dos recursos disponíveis, das dificuldades e limitações da operação”. Ocorre, assim, 

a apropriação ou a seleção metodológica para a instrumentalização das práticas sociais 

concretas desses sujeitos. Essas práticas estão relacionadas ao objeto inovação 

pedagógica no ambiente social do grupo, conforme indicam esses professores:  

Durante a entrevista, a professora 3 foi convidada a se posicionar sobre problemas 

que ela mesma identificou na universidade. Esses problemas estão relacionados a 

dificuldades com as quais ela e outros professores se deparam, cotidianamente, na 

tentativa de inovar pedagogicamente. Nessa situação a professora cita alguns problemas 

relacionados à inovação, e quando é inquirida a falar sobre o que faria para resolver, ela 

responde:  

 

[...] ainda não está boa, mas faz com que a gente se levante e começa a 

fazer alguma coisa, que são as práticas das metodologias ativas que 

são propostas (Professora 3, 14 anos de experiência nessa 

universidade). 

 

Percebe-se que “[...] faz com que a gente se levante” significa, exige um 

posicionamento, no sentido de tomada de posição diante de uma situação problema. Em 

seguida, “fazer alguma coisa” indica ação concreta sobre a situação problema, o que 

pressiona o sujeito a pinçar o objeto, para comunicá-lo. Ao fazer isso, o sujeito exibe sua 

noção do objeto social, ante o posicionamento reivindicado pelo pesquisador. 

As evidências nas falas possibilitam inferir que a percepção e a indicação do 

problema pelo próprio sujeito exigem uma tomada de posição sobre o problema. Isso 

revelou a necessidade de apropriação de determinada metodologia para resolvê-lo. Logo, 
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interpreta-se que “fazer” seria equivalente a inovar, e “coisa” equivaleria a 

pedagogicamente. Portanto, o elemento que concretiza, nessa fala, os significados 

atribuídos à inovação pedagógica pelo sujeito, tornando tais significados abstratos em 

elemento concreto, é “metodologias ativas”. Essa inferência também encontra 

sustentação em outros depoimentos:  

 

[...] da minha parte, no sentido de uma aula muito expositiva, com o 

passar do tempo e com a própria formação continuada apresentada 

pela universidade, eu fui incluindo nas minhas aulas metodologias 

mais dinâmicas, que provocam mais a participação mais ativa dos 

estudantes (Professora 14, 10 anos de experiência nessa universidade). 

 

[...] isso é uma outra leitura, é um outro horizonte, para fazer isso você 

sai daquele lugar comum isso foi possibilitado pela nova proposta da 

faculdade de metodologias ativas, o que foi um divisor de águas, mas 

tivemos problemas com professores de resistência (Professora 23, 3 

anos de experiência nessa universidade). 

 

Assinala-se que o elemento “metodologias ativas” é novo no grupo, e que os 

sujeitos indicaram que a introdução dessas metodologias foi feita por determinação da 

Universidade, havendo resistência por parte de alguns professores. Nesse caso, é válido 

destacar que, no momento da entrevista, já haviam se passado cerca de 10 meses desde a 

introdução das “metodologias ativas” pela instituição.   

Na introdução dessas metodologias, a instituição realizou para seu corpo docente 

um processo formativo que incluía fóruns docentes nacionais para debates, cursos online 

de atualização e ciclos de palestras abordando a temática. Entretanto, reconhece-se que 

há um “modismo” que envolve a temática da inovação pedagógica, e por esse motivo ela 

deve vir da história profissional do professor, ser estimulada a partir dessa história, uma 

vez que inovação é mais uma postura que uma ação isolada (WAGNER; CUNHA, 2019; 

LUCARELLI, 2007). Mesmo assim, ocorreram narrativas como esta:  

 

[...] todos nós passamos para o modelo de metodologia ativa, 

aparentemente o professor perde as rédeas, e por que ele perde as 

rédeas? Porque ele não pode mais ficar com aquela linha que ele criou 

há 10 anos atrás e que ele reproduz até hoje (Professora 23, 3 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

Destaca-se que os sujeitos indicam que já conheciam as metodologias ativas, mas 

que não as utilizavam, efetivamente. O principal motivo para essa compreensão está no 
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fato de que os alunos não estavam no centro do processo de ensino-aprendizagem, como 

se observa nestes fragmentos:  

 

[...] e a metodologia também vem mudando, recentemente estamos 

trabalhando com metodologias ativas, antes, apesar de a gente dizer 

que trabalhava com metodologias ativas, já quem é o aluno não era 

bem o centro do processo de ensino aprendizado (Professora 19, 8 anos 

de experiência nessa universidade).  

 

[...] O paradigma é o professor lá na frente dando o recado e todos aqui 

calados ouvindo o professor, tudo que foge disso para mim é inovação, 

e metodologias ativas são estratégias onde os alunos vão participar 

(Professora 3, 14 anos de experiência nessa universidade). 

 

A temática da mudança paradigmática no ensino superior também é explorada no 

trabalho de Araújo e Belian (2018), que elaboraram um estudo sobre as percepções de 

professores universitários a respeito de inovação pedagógica a partir da TRS. Os autores 

também indicam, nos sujeitos participantes de sua pesquisa, a relação entre inovação 

pedagógica e centralidade do estudante, que, segundo seus interlocutores, deve assumir 

um protagonismo oriundo da inovação pedagógica. Nessa perspectiva, é necessário 

repensar, segundo Leite, Genro, Braga (2011, p. 25), “[...] a extrapolação de paradigmas 

vigentes que reificam a acumulação de conhecimento, reificam uma forma preponderante 

e hegemônica de produzir conhecimento e ensinar conteúdos”. 

Notou-se, nessas falas, ausência do assunto currículo. Parece que, para esses 

sujeitos, tal elemento está desvinculado da inovação pedagógica. Masetto (2012, p. 26) 

diz é preciso “[...] flexibilização curricular que permita repensar disciplinas, conteúdos, 

metodologia, avaliação, tempo e espaço de aprendizagem”. Nesse sentido, Fino (2016, p. 

19) alerta que o “[...] currículo é uma entidade tão rígida e ortodoxa que nem o 

behaviorismo do século XX logrou digerir, apesar de o condicionamento operante ser 

uma teoria tão próxima do senso comum”.  

De modo análogo, Leite e Fernandes (2011) mostram a relevância e a necessidade 

de se colocar os estudantes como agentes ativos no próprio processo formativo. As 

autoras investigaram uma inovação pedagógica possibilitada pelo b-learning na formação 

de professores. Concluíram que, apesar dos resultados positivos inerentes ao processo de 

colocar o estudante no lugar de destaque, reconhecem a grande dificuldade para o docente 

sair dessa posição, que é constituída na história de sua carreira.  
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No mesmo sentido, Padilha e Zabalza (2016) investigam inovação pedagógica em 

um contexto de formação continuada de professores e enfatizam que a participação ativa 

do estudante, em uma aprendizagem autônoma, é primordial para o processo de ensino-

aprendizagem. Os autores realçam ainda a necessidade de se respeitar os estilos 

individuais dos estudantes, estimulando um aprendizado mais criativo e reflexivo e, 

principalmente, enfatizam a importância de que sejam motivados. Nesse sentido, é 

considerável a relevância das “[...] dimensões afetiva, comportamental e cognitiva dos 

indivíduos que, quando mobilizadas conjuntamente, permitem o envolvimento efetivo 

dos estudantes com o meio e as atividades acadêmicas, gerando, de fato, o engajamento” 

(COSTA; VITÓRIA, 2017, p. 2262). 

Masetto (2020, p.846) explica que não há inovação “[...] sem inovar o projeto 

pedagógico ou o currículo e sem preparar os professores para desenvolverem uma 

docência profissional junto aos alunos”. Os sujeitos que participaram desta pesquisa 

indicam a relevância da formação crítica dos estudantes. No fragmento que segue, a 

professora 17 relata a necessidade de que todos os profissionais da educação trabalhem 

juntos, unindo forças para promover um ensino crítico e inovador.  

 

[...] professor e toda a equipe em um trabalho que contribua para a 

formação dos alunos enquanto precisa dar um ensino crítico reflexivo 

e eu vejo isso nas metodologias a gente observa que 

as metodologias ultrapassadas não dão conta da realidade de hoje e a 

universidade onde eu trabalho (Professora 17, 1 ano de experiência 

nessa universidade). 

 

Outro aspecto apontado no estudo de Padilha e Zabalza (2016), sobre o qual os 

sujeitos desta pesquisa também refletem, é a aproximação entre aluno e professor, num 

contato de respeito mútuo. Também, no sentido de um ensino mais voltado aos interesses 

do aluno, os sujeitos participantes indicam que: 

 

[...] não só pela questão do conhecimento, mas pelas relações eu acho 

que o modo de ensinar a didática em si, as metodologias, trazer a 

questão contextual buscar esse olhar mais individualizado para o aluno 

(Professora 5, 16 anos de experiência nessa universidade). 

 

[...] se não mudar essa postura do professor, de dizer que é ele quem 

conduz o processo de aprendizagem, a gente não muda o modelo de 

educação, a gente não altera as metodologias e, a gente mantém então 

um modelo que na minha leitura não cabe mais no século 21 [...] então 

voltar a reunir as áreas para a gente retomar o sentido 

do conhecimento, eu acho que é um caminho para inovar, o 
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pensamento crítico tem uma relação direta com essa questão de que o 

aluno precisa refletir nas suas aprendizagens (Professora 14, 10 anos 

de experiência nessa universidade). 

 

Neste estudo existe, por parte dos sujeitos, a compreensão de que a situação atual 

das suas práticas pedagógicas precisa ser modificada. Assim, a metodologia visa 

instrumentalizar a inovação, que vai implementar a mudança que os sujeitos julgam ser 

necessária. Essa mudança propõe-se a renovar as próprias práticas pedagógicas, e por esse 

aspecto a inovação seria uma prática que possibilitaria uma alteração das demais práticas 

docentes.  

 

6.1.5 Discussão das classes 

 

Como processo, saberes (contexto) + metodologias inovadoras + recursos 

pedagógicos inovadores + práticas pedagógicas inovadoras incidem sobre práticas 

tradicionais, promovendo sua atualização e formando novas práticas necessárias, no 

contexto da Universidade. Esse processo/produto pode ser observado no esquema 

argumentativo 2: saberes (contexto) + metodologias inovadoras + recursos pedagógicos 

inovadores + práticas pedagógicas inovadoras influenciam e são influenciados pela 

inovação pedagógica possibilitada por práticas inovadoras. Esse processo/produto 

denominado inovação pedagógica possibilita o ensino-aprendizado. O modo de conceber 

a inovação como processo do pensamento coletivo e ao mesmo tempo produto dele está 

apresentado nos esquemas ilustrados na Figura 6.7. 

Em relação ao esquema 2, percebe-se que as práticas atualizadas e inovações 

pedagógicas influenciam e são influenciadas por metodologias, práticas, recursos e 

saberes inovadores. Isso permite que a inovação pedagógica, considerada como prática 

social, seja renovada constantemente no interior do grupo, pois se autoalimenta, à medida 

que os sujeitos se referenciam pelas relações com o grupo.  

De acordo com Castro; Maia e Alves-Mazzotti (2013) e Abdalla (2015), os 

saberes e as práticas profissionais docentes estão em processo de autoformação. Portanto, 

compõem a práxis docente. Por sua vez, os recursos pedagógicos e as metodologias, 

unidos, possibilitam as práticas docentes.  
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Figura 6.7: Processos argumentativos, respectivamente, 1 e 2, que representam as RS de 

inovação pedagógica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nesse sentido, a abordagem processual das representações sociais, adotada como 

estratégia de pesquisa (JODELET, 2001), indica que é preciso buscar, nas práticas e nos 

saberes, elementos que possibilitem conhecer as representações dos grupos. Até aqui, a 

análise das classes ainda fornece informações suficientes para identificação das 

representações sociais e, consequentemente, para consecução dos objetivos da pesquisa: 

compreender os processos de objetivação e ancoragem de inovação pedagogia pelo grupo 

de professores de Pedagogia. Ao final das descrições das quatro classes, destacam-se 

alguns pontos de relevância para esta análise. 

Desse modo, considera-se o que explica Abric (2003), para quem as 

representações permitem: a) compreender e explicar a realidade; b) identificar os grupos 

e, por dar identidade a eles, protegem-nos; c) guiar práticas sociais e os comportamentos 

dos grupos; e, d) justificar a posição adotada diante dos fenômenos sociais. Assim, 

pensando sobre os dados coletados, constatou-se que os sujeitos compreendem e explicam 

sua realidade apoiando-se em seus saberes, como discutido na classe 4. Nela, os trechos 

clarificam que a focalização da informação (VALA, 2000) ocorre a partir do filtro de 

informações que o grupo construiu em suas experiências profissionais, desde a escola 

básica. Mais que isso, como indica Jodelet (2001), essas construções informacionais aqui 

denominadas saberes derivam do contexto do sujeito social. 
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Quanto à função de identificar o grupo, considera-se o que diz Dubar (1998), para 

quem a identidade de empresa é um misto entre o desejo individual de subir e o 

compromisso grupal. Nesse sentido, a inovação pedagógica opera possibilitando um 

entrecruzar entre o desejo de se diferenciar e a necessidade de colaboração grupal, no 

sentido de formar novos pedagogos. Por ser pedagógica, a inovação é caracterizada como 

exclusiva do professor. 

A condição de guia das práticas sociais e dos comportamentos dos grupos, e 

também de justificativa das posições adotadas pelos membros do grupo, permite que se 

identifiquem essas funções nas classes 3, 2 e 1. Isso porque se entende que os sujeitos 

indicam como não inovadores aqueles que não adotam certas tecnologias educacionais, 

ou que portam livros, ou que ministram aulas por meio de metodologias consideradas 

tradicionais. Tal aspecto é colocado como regulação das práticas e fornece argumentos 

para que os sujeitos justifiquem suas tomadas de posição diante de determinados 

fenômenos sociais, como a mudança no perfil dos alunos, que faz com que os professores 

alterem seus comportamentos, para não parecerem tradicionais. 

Concluindo, a classe 4 indica que os professores de Pedagogia têm um primeiro 

contato com a inovação pedagógica no contexto da primeira vivência profissional 

docente, na Educação Básica. Isso porque sugerem que a pedagogia utilizada em seu 

processo formativo na Escola Básica e da Formação de professores é tradicional. Essas 

primeiras impressões se transformam, quando imergem profissionalmente no contexto da 

universidade, nas relações que os sujeitos estabelecem dentro do grupo de professores, na 

graduação em Pedagogia. Para eles, a inovação pedagógica no contexto da Educação 

Básica está atrelada aos recursos, uma vez que diferenciam suas situações diferentes: uma 

na escola pública e outra na escola privada.  

Na graduação em pedagogia, no contexto universitário, a inovação se concretiza 

na “mudança didática”, vinculada a transformações ocorridas nas práticas profissionais 

dos próprios sujeitos. A inovação pedagógica na universidade, na graduação em 

pedagogia, é orientada pelas relações estabelecidas entre os integrantes do grupo com 

vistas ao atendimento do aluno. Para os professores, é o aluno o sujeito central para quem 

se direcionam as inovações pedagógicas.  

Os recursos, muitas vezes materializados pela noção de tecnologia, como visto na 

classe 3, não são considerados pelos sujeitos como fundamentais para a inovação 

pedagógica na graduação em Pedagogia. As tecnologias possibilitam melhorar as práticas 

profissionais e, consequentemente, permitem a inovação pedagógica, uma vez que inovar, 
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para eles, significa melhorar a didática. A tecnologia também desempenha a função de 

chamar a atenção dos alunos, motivando-os, segundo os sujeitos. Para eles, o uso ou não 

da tecnologia permite diferenciar o professor inovador daquele que não inova. Por fim, o 

contraste entre o tradicional e o novo permite ressaltar a características do que é inovador. 

Assim, inovação é assumida como o elemento “novidade”.  

Articuladas, as práticas inovadoras e as metodologias inovadoras possibilitam 

colocar o aluno no centro do processo de ensino aprendizado. As mudanças incrementais 

possibilitadas pelas mudanças nas próprias práticas, provocadas pela leitura da realidade 

do aluno, levam a uma inovação pedagógica que não provoca rupturas bruscas, mas 

pequenas alterações sustentadoras de uma transformação maior, que engloba a totalidade 

das práticas inovadoras grupais. Isso promove as transformações entendidas pelos 

sujeitos como necessárias. Assim, o elemento “metodologias ativas” aparece como 

articulador dessas mudanças que permitem aos sujeitos mudar o seu fazer pedagógico, ou 

ao menos, adequar suas representações às constantes exigências institucionais. Isso 

porque suas representações e práticas sociais, devido às mudanças exigidas pela 

universidade, ficam em constante desacordo.  

Concluindo, os elementos “mudança didática”, “novidade” e “metodologias 

ativas” sugerem a objetivação das representações sociais de inovação pedagógica por 

professores de Pedagogia. Essas representações parecem ancoradas no elemento “aluno”. 

Isso porque o aluno parece ser central nos discursos docentes, uma vez que a “mudança 

didática” visa a atender às exigências da universidade e, para os professores, representam 

o desejo do próprio aluno: a instituição sabe o que o mercado/aluno deseja. A “novidade” 

busca promover a atenção do aluno, e isso é facilitado, por exemplo, com o uso de 

tecnologias. Por fim, as “metodologias ativas” colocam o aluno no centro do processo. 

Iniciam-se com a apreensão do contexto do aluno e possibilitam a melhoria do processo 

de ensino-aprendizado, como identificado na análise de similitudes (ver subitem 5.1.6).  

Esta foi uma primeira aproximação dos processos de objetivação e ancoragem, 

conforme a abordagem processual das representações sociais. Na sequência deste texto, 

é apresentada a análise de similitudes, que também evidencia a centralidade do elemento 

“aluno”.   
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6.1.6 Análise de Similitudes 

 

A árvore de similitudes fornecida pelo software IRaMuTeQ mostra que, para os 

professores de Pedagogia, o elemento “aluno” está no eixo central das comunicações a 

respeito de inovação pedagógica. Entende-se que, para esses sujeitos, ele é o vértice de 

todos os sentidos atribuídos à inovação pedagógica. Assim, aluno parece ser o eixo 

organizador da representação, o que é corroborado por falas como: 

 

Inovação pedagógica me remete a tempo para desenvolver um bom 

trabalho, em se tratando de pesquisa, avaliação e feedback 

de conhecimento aos estudantes, porque eu tenho que conhecer 

principalmente meus alunos, para saber qual o interesse deles 

(Professora 18, 1 ano de experiência nessa universidade). 

  

Inovação pedagógica significa autoridade, segurança, 

compartilhamentos com os alunos, divulgação e socialização de 

saberes com os alunos, que eu acho que é mais importante, porque na 

minha prática pedagógica o foco é o aluno (Professora 7, 8 anos de 

experiência nessa universidade). 

 

O inovador seria trazer o aluno ao centro do processo, entender o 

conhecimento prévio desse aluno, para eu junto com esses alunos 

construir um conjunto de estratégias (Professora 12, 1 ano de 

experiência nessa universidade). 

 

A gente não tinha aquela preocupação em colocar o aluno no centro, 

como sujeito pensante o tempo inteiro, então houve uma estruturação 

da universidade no sentido criar meios para a efetivação 

dessas metodologias (Professora 19, 8 anos de experiência nessa 

universidade). 

 

[...] inclusive o nome delas para pensar nessa perspectiva que não é 

só inovação não é só o uso tecnológico não é só o ensino híbrido é uma 

nova concepção de ensino aprendizagem aonde você traz esse aluno 

dentro de um processo de mediação (Professora 5, 16 anos de 

experiência universidade). 

 

Na árvore apresentada na Figura 6.8, o elemento “aluno” está conectado a 

elementos como o adjetivo “tradicional” e os substantivos “pedagogia” e “trabalho”, mas 

está mais próximo a verbos, como “conseguir”, “entender”, “fazer”, “aprender”, “falar”, 

“trabalhar”, “querer”, “mudar” e “usar”. O elemento “tradicional”, como discutido na 

seção anterior, indica um tipo de Pedagogia inadequada, segundo os sujeitos, para o 

trabalho a ser feito na formação do aluno, uma vez que ele deve ter a centralidade no 

processo, e a pedagogia tradicional coloca o docente como centro em vez do aluno. 



204 

 

 

Figura 6.8: Árvore de similitude fornecida pelo IRaMuTeQ 

 

Fonte: IRaMuTeQ. 

 

Já os verbos podem indicar a ação pedagógica inovadora que, ao mesmo tempo 

em que é apoiada na percepção que os professores têm das necessidades de seus alunos, 

é também direcionada aos estudantes. Para esses sujeitos, entender o contexto do aluno é 

importante para poder fazer com que ele aprenda, e a inovação pedagógica parece ser uma 

possibilidade para fazer isso acontecer. 

Os grafos que ilustram as conexões entre o elemento central e os agrupamentos 

de palavras ao seu redor permitem outras reflexões. Assim, há uma forte relação entre 

“aluno” e “aula” e outra entre “auno” e “professor”. Como ilustra a Figura 6.9, essa parece 
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ser uma tríade significativa para compreensão das representações de inovação pedagógica 

pelo grupo.  

Figura 6.9: Elementos centrais da inovação pedagógica. 

ALUNO

PROFESSOR AULA 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nessa direção, a epistemologia sobre o tema vem destacando as transformações 

conceituais pelas quais ele passou (TAVARES, 2019; CAMPOLINA, 2012; MESSINA, 

2001). Alguns enfoques teóricos vêm apontando o impacto da participação dos atores 

educacionais nos processos de inovação, principalmente quanto às inovações endógenas 

(WAGNER; CUNHA, 2019; BARRERA, 2016; CANÁRIO, 2005; VEIGA, 2003). Esses 

autores concordam que a perspectiva atual da teoria sobre o tema entende que a proposta 

inovadora tem mais possibilidade de sucesso quando considera os sujeitos envolvidos no 

processo.  

Outras aproximações relevantes para esta análise são: 1) sala + aula + recurso + 

celular; 2) experiência + educação + básica + mudança; 3) professor + formação + pessoa 

+ vida; 4) inovação + prático + pedagógico + pensar+ tecnologia. A conexão entre sala + 

aula + recursos + celular foi identificada e discutida a partir da leitura da classe três do 

dendrograma, em que os sujeitos indicam elementos importantes para a compreensão da 

dimensão da imagem da RS de inovação pedagógica. O celular aparece em várias falas, 

tanto nas que expressam atitudes favoráveis ao uso do aparelho dentro de sala de aula, 

quanto nas contrárias a ele.  

No contexto desta pesquisa, o celular emerge como um elemento de grande 

relevância no campo simbólico dos sujeitos. Vários professores usaram esse elemento 

para exemplificar a diferença entre o professor inovador e o não inovador. O uso do 

recurso celular dentro da sala de aula demarca, assim, uma fronteira entre os professores 

cujas práticas pedagógicas são consideradas pelo grupo como tradicionais e aqueles cujas 

práticas não são consideradas tradicionais. Autores como Arruda, Prata-Linhares e 

Paredes (2018), Morán (2015) e Quintanilha (2017) reforçam que as tecnologias têm 
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ganhado espaço no contexto educacional, uma vez que os professores estão percebendo 

os benefícios trazidos por artefato tecnológicos no processo de ensino-aprendizado.  

A conexão entre experiência + educação + básica + mudança também foi discutida 

a partir da interpretação da classe 4 do dendrograma. Entende-se que os saberes oriundos 

da experiência na Educação Básica são importantes para o trabalho a ser realizado na 

formação de professores para esse nível educacional. O elemento mudança representa um 

estado de transformações que vem ocorrendo no contexto educacional, e a experiência na 

Escola Básica pode significar um ponto de apoio importante para os sujeitos se 

posicionarem a respeito das mudanças no contexto universitário.  

Na leitura sobre a união entre os elementos professor + formação + pessoa + vida 

ressalta-se que formação de professores visa a uma preparação para a vida. No mesmo 

sentido, Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013) destacam que professores percebem, em 

suas práticas profissionais, um conjunto formado por saberes que se formam em seu 

processo formativo inicial e em sua vivência profissional. Já Lima, Sicca e David (2012) 

indicam que esses saberes remontam ao momento anterior à formação inicial.  

Por fim, a relação estabelecida entre inovação + prático + pedagógico + inovador 

+ pensar + tecnologia também proporciona a ideia de que a prática pedagógica inovadora 

pode estar apoiada à tecnologia, mas entre inovação e a tecnologia existe o elemento 

pensar. Considera-se que, conforme indicam os sujeitos participantes das entrevistas, a 

tecnologia auxilia no processo de inovação, mas não substitui a relevância da reflexão do 

processo para que haja inovação pedagógica. 

Vale ainda refletir sobre a centralidade do aluno no discurso dos sujeitos a respeito 

de inovação pedagógica. É comum entre os autores sobre inovação educacional a 

consideração de que uma das principais mudanças a serem implementadas é em relação 

à posição do estudante no processo de ensino-aprendizado. Como se entende que o aluno 

deve assumir uma posição de destaque, diversos estudos vêm tratando das implicações 

das inovações sobre o reposicionamento discente na sala de aula. Tratam também do 

empoderamento do aluno, para que ele se torne um sujeito ativo no processo de 

construção do próprio conhecimento. Logo, fala-se em autonomia do estudante.   

No entanto, a partir do recorte e do levantamento bibliográfico não se 

identificaram estudos focados em inovação pedagógica que apontem a origem dessa 

quase “obrigação” de se colocar o estudante no centro do processo. De forma análoga, 

foram identificadas pesquisas que tratam do tema, mas não com o intuito de compreender 

o porquê de a centralidade do estudante ser necessária para a inovação pedagógica. Assim, 
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estabeleceram-se alguns linhas para iniciar essa discussão, partindo da ilustração 

oferecida pela árvore de similitudes.  

Na virada do século 19 para o 20 alguns teóricos da Educação engendraram um 

movimento denominado Escola Nova. Propunham metodologias pedagógicas que 

visavam colocar o estudante no centro do processo de ensino-aprendizado, as quais 

ficaram conhecidas como metodologias ativas. Diversos autores já levantaram e 

analisaram essas propostas, como Gadotti (2006), em “História das ideias pedagógicas” 

e Saviani (2019), em “História das ideias pedagógicas no Brasil”. Como apontado no 

capítulo 1, as ideias de Rui Barbosa, no século 19 e, posteriormente, dos Pioneiros da 

Educação, já no século 20, impactaram as bases da pedagogia tradicional no Brasil.  

Como discutido no primeiro capítulo, a cicatriz causada por esses movimentos de 

renovação, na face da sociedade, marca até hoje a Educação brasileira. Os movimentos 

ocorridos nas primeiras décadas do século 20, segundo Saviani (2019), defendiam uma 

pedagogia nova e, segundo Kulesza (2002), remetiam ao lixo da história a pedagogia 

considerada tradicional. Com alinhamento às propostas da Escola Nova, propunha-se 

rever os métodos de ensinar, colocando os estudantes no centro do processo, para mantê-

los ativos. Isso poderia justificar a árvore de similitudes aqui apresentada, que reflete o 

discurso do grupo de professores de Pedagogia sobre inovação pedagógica, trazendo o 

elemento aluno como um elo central. 

Nesse sentido, Barrera (2016) investiga o movimento de renovação educacional 

brasileiro no século 21 e aponta que, no movimento atual, destaca-se a reformulação das 

relações de poder e saber no espaço educativo. Araújo e Belian (2018) indicam que há 

um novo paradigma no Ensino Superior que concebe o estudante como agente ativo e 

central na sua própria formação. Por fim, especificamente no caso da formação docente, 

Leite e Fernandes (2011) indicam a relevância de se colocar os discentes no centro do 

processo de ensino-aprendizado.  

No subitem que seguem, são apresentadas e analisadas as metáforas produzidas 

pelos sujeitos a respeito de inovação pedagógica.  

 

6.2 Análise de Metáforas 

 

Na pesquisa em representações sociais, a análise das metáforas tem sido indicada 

ao estudo no núcleo figurativo e do processo de objetivação (LIMA; CAMPOS, 2020; 

CASTRO; CASTRO, 2018; MAZZOTTI, 2003; 1998). Mazzotti (2002;1998) sustenta 
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que o núcleo figurativo das representações sociais resulta de metaforizações ou são 

compostos por metáforas. Já Lima e Campos (2020, p. 10) reconhecem que essas figuras 

de linguagem “[...] associadas a crenças estruturadas de origem social (categorias, 

estereótipos, protótipos ou RSs) resulta na mise-en-marche (no início) de uma ou de todas 

essas funções”. Por serem figuras empreendidas nas comunicações, as metáforas podem 

ser analisadas a partir da análise de conteúdo, como fez Santos (2016) em sua tese de 

doutorado em Educação.  

Lima e Campos (2020) explicam que, quando uma metáfora é evocada, traz uma 

contingência de elementos semióticos que estão ao redor do objeto, marcando os termos 

da metáfora. Por isso, consideram que o núcleo figurativo equivale a uma metáfora viva 

e consensual, ou mesmo a um conjunto restrito dessas figuras. Portanto, Lima e Campos 

(2020, p. 12) asseguram que essas figuras que “[...] condensam um discurso sobre um 

objeto social representado são, também, imagens de um “nós” (grupo) em comparação 

com outras imagens possíveis do objeto, as quais, por sua vez, são estrangeiras ao grupo”. 

Nesse sentido, para Castro e Castro (2018) a metáfora é uma operação cognitiva 

que permite comparar elementos de naturezas diferentes. Para que a comparação seja 

eficaz na comunicação, é preciso que orador e auditório pertençam ao mesmo grupo 

semiótico. Nesse caso, a metáfora projeta a noção que se quer fazer entender sobre um 

“objeto palpável”, conhecido e inteligível, concretizando-o em palavras. Por isso, Castro 

e Castro (2018) afirmam que esse tipo de estudo permite chegar ao processo de 

objetivação das representações sociais. Em síntese, trata-se de um modo de operar que 

busca o que é familiar para poder comparar e ser compreendido bem certo e 

imediatamente. 

Assim, a troca comunicativa dessas figuras e possível somente nos casos em que 

os indivíduos comungam o mesmo sistema de signos. Castro e Castro (2018, p. 9) 

defendem que o “[...] processo de objetivação por metáforas por um grupo específico se 

dá a partir de comparações advindas de significados comuns, amplamente compartilhados 

em seu interior”. Na mesma perspectiva, Lima e Campos (2020, p. 12) defendem que as 

metáforas possibilitam a “[...] materialização de uma abstração, a reprodução de um 

conceito em uma imagem, conforme processo de objetivação”. Isso porque a força 

persuasiva que têm essas figuras de linguagem permite uma economia cognitiva, para que 

possam “[...] promover mudanças nas convicções e na ação de outros” (CASTRO; 

CASTRO, 2018, p. 9).  



209 

 

Desse modo, quando o orador cria e comunica a metáfora, seleciona elementos 

significativos que ele crê serem provocadores de um impacto emocional no auditório para 

permitir uma compreensão súbita da mensagem (CASTRO; CASTRO, 2018). Além 

disso, pode-se dizer que o orador acredita que sua formulação é tão poderosa sobre seu 

auditório a ponto obter a aderência desse público ao seu ponto de vista (MAZZOTTI; 

ALVES-MAZZOTTI, 2010).  

Assim, para coletar essas metáforas utilizou-se a técnica de indução de metáforas 

sugerida por Andrade (2007), Santos (2016) e Lima e Campos (2020), que permite 

transportar o tema de uma situação formal para uma informal. Buscou-se apoio na análise 

de conteúdo que, segundo a literatura, visa ajudar na aproximação do núcleo figurativo 

da RS de inovação pedagógica, dando indícios da objetivação da representação 

(MAZZOTTI, 1998; CASTRO; CASTRO, 2018; CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011).  

 

 

A utilização de metáforas nas conversações possibilita a concretização, em 

palavras, de objetos que estão no pensamento, permitindo aos sujeitos expressarem 

noções. As metáforas elaboradas pelos participantes, juntamente com as explicações 

apresentadas, foram categorizadas a partir da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).  

Analisando o conjunto de metáforas, é possível destacar elementos que parecem 

ser mais representativos dos significados atribuídos pelo grupo à inovação pedagógica, 

pois produzem redundâncias entre os discursos. Os elementos “conectividade”, 

“necessidade”, “adaptabilidade”, “estratégia” e “tecnologia” parecem ser 

redundantes, a partir da interpretação qualitativa das metáforas.  

A seguir, apresentam-se as categorias em que se agrupam as metáforas coletadas. 

 

6.2.1 Necessidade 

 

O primeiro elemento destacado é “necessidade”, que indica que a inovação é 

necessária. A fala do professor 1 exemplifica essa constatação: “Acho que poderia ser a 

A questão indutora foi: “Se inovação pedagógica fosse uma coisa, um 

animal, um vegetal, um mineral, ou um objeto, por exemplo, o que seria? 

Por quê?”. 
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água, super necessária, importante, necessária” (Professor 1). Assim como essa metáfora, 

outras vêm construindo o sentido de necessidade, como a metáfora dor ar: “Seria como o 

ar, ele é necessário, muito importante para a sobrevivência, ou seja, a manutenção da 

vida” (Professora 19). A Figura 6.10 ilustra essa metáfora.  

 

Figura 6.10: Metáfora da água 

Fonte: Pixabay. 

Desse modo, a inovação é como a água, que não é rígida, mas fluida, pode ser 

rápida e fugidia, portanto efêmera como o ar e o vento. A água deve ser aproveitada como 

uma oportunidade de renovação, transformação, de mudança para melhor. Ela promove 

uma transformação no jeito de ensinar e de aprender. O ar, o diamante, que são outros 

elementos evocados, como a água são transparentes, logo permitem ver através e além. 

Como a água e o ar, a inovação pedagógica é necessária para a sobrevivência, para a 

adaptação. Por serem mutáveis esses elementos podem se adaptar a qualquer espaço, e 

associam-se também à adaptação e à mudança. 

Ambos são importantes e, como os alimentos, são necessários para a manutenção 

da vida. A água e o ar enfrentam caminhos que nem sempre são fáceis, às vezes muito 

desafiadores, e mesmo assim se adaptam e chegam aonde precisam chegar. Práticas 

inovadoras “[...] não têm existência estável nem duradoura; têm um tempo vivido que as 

determina, e uma vez satisfeitas, desaparecem dando ou não lugar a outras necessidades 

de inovação” (RODRIGUES, 2006, p. 98-108). No estudo sobre representações sociais 

de professores sobre o próprio trabalho, Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013) 

verificaram que docentes têm necessidade de diferenciar sua prática profissional do que 

consideram tradicional, e isso é quase uma obrigação no interior do grupo. 



211 

 

Duas outras metáforas evocaram sentidos próximos ao de água, vento e diamante, 

ambas ressaltando a transparência e a efemeridade: “Seria o vento, pois ela precisa ser 

muito rápida, pois a inovação pedagógica deixa de ser inovação muito rápido, com muita 

facilidade ela se torna algo comum”. A metáfora do diamante, no entanto, é diferente da 

água e do vento, pois ele é duro, rígido, traz a ideia de lapidação, de sua transformação 

em algo precioso, melhorado, transformado: “Seria um diamante que precisaria ser 

lapidado, é algo que não vem pronto, precisa ser trabalhado, precisa ser, na verdade, uma 

mudança de uma estrutura para outra” (Professora 13). 

 

6.2.2 Estratégia 

 

Conforme a professora 12, inovação pedagógica “Seria um leão no sentido de dar 

conta de tudo em várias nuances, me dê uma ideia daquele leão parado lá no alto da 

montanha tomando conta do grupo dele, mas uma coisa bem observadora”. A inovação 

pedagógica, como uma águia, ou um leão, permite olhar do alto, olhar de cima para se ter 

uma perspectiva ampla do contexto. Essa observação possibilita a apreensão do mundo, 

uma aprendizagem constante a partir da leitura do mundo, um aprendizado que possibilita 

a sobrevivência. Outra evocação que exemplifica a ideia de estratégia foi apresentada pela 

professora 23. Para ela, inovação pedagógica é como “Uma águia, porque ela voa alto, 

ela vê do alto, e porque ela olha de cima o mundo e porque bate as asas para carregar esse 

mundo junto com ela, ela capta nos olhos e leva esse mundo com ela, aquilo que ela 

capta”. Essas metáforas assumem o professor como um igual a todos, mas a inovação 

pedagógica o coloca em uma perspectiva privilegiada em relação aos demais. A águia e 

o leão buscam, a partir da tomada de uma posição elevada, uma visão estratégica, ampla 

e gerencial, para dar conta de múltiplos desafios que lhes são impostos, como o desafio 

da sobrevivência. A Figura 6.11 apresenta essa ilustração. 
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Figura 6.11: Metáfora do leão 

 
Fonte: Pixabay. 

  

Para Cunha (2010, p. 55), são “[...] as experiências, que dão à universidade a 

condição de lugar de formação, reconhecem nela a condição de locus cultural, que fazem 

intermediações de significados com os sujeitos em formação”. A inovação pedagógica 

permite a construção cotidiana e coletiva do futuro desejado e necessário, por meio de 

estratégias. A Estratégia permite inovar, evoluir, melhorar, construir o outro para uma 

atuação desejada e adequada socialmente, construir o futuro por meio da construção do 

conhecimento do outro, da ação pedagógica sobre o aluno, que por sua vez irá ensinar 

outros. Uma vez que a “[...] ‘experiência vivida’ enquanto fonte viva de sentidos a partir 

da qual o próprio passado lhe possibilita esclarecer o presente e antecipar o futuro” 

(TARDIF, 2002, p. 66). Possibilidade de mudança, de melhoria, por meio de 

planejamento de projeto, ideia de um lápis, cuja escrita pode ser refeita, repensada, 

reciclada. Igualmente, Santos (2002) indica que a incerteza de sucesso é inerente à 

inovação.  

Transmite-se a ideia de um bem maior, que transcende o individual em benefício 

do coletivo, compromisso com uma visão macrocósmica de melhoria. Perspectiva 

orgânica e controlável da inovação. Inovação pedagógica para o bem-estar social. Prática 

que se faz a partir da compreensão de quem está diante de si, por meio de estratégias 

planejadas. Compromisso social do professor. Para Wagner e Cunha (2019, p. 30):  

 

Movimentamo-nos num terreno lodoso, que ora cobra a formação 

objetiva para o mundo do trabalho, ora requisita a construção de novas 

perspectivas teóricas e culturais para entender o mundo e com ele 

interagir. Além disso, há a importante formação para a cidadania, que 
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requer aprendizagem de valores e consciência ecológica. É nesse 

contexto que proliferam os discursos sobre a necessidade de inovações. 

 

Da Silva, Carrieri e Junquilho (2011), em seu estudo sobre as relações entre 

representações sociais e estratégias nas organizações, entendem que fazer estratégia é 

uma prática social engendrada, tanto no macrossocial quanto no microssocial. Assim, 

para os autores, os indivíduos veem a estratégia e a tática como necessárias aos objetivos 

do grupo. Portanto, a estratégia é entendida como uma prática social.  

 

6.2.3 Adaptabilidade 

 

O fragmento da fala da professora 10 exemplifica o porquê de a inovação ser 

relacionada à adaptabilidade, Para ela, inovação é como um camaleão, isso pela “[...] 

característica que é marcante, a questão de se adaptar ao meio, e às vezes é aquilo que eu 

já respondi em outras questões, que nem sempre o que é bom para um vai ser bom para o 

outro, então a questão de estar o tempo todo se reavaliando e observando o que acontece 

a sua volta, na sociedade, eu acredito que o camaleão seja um ser, um animal que 

represente a inovação dentro dos conceitos pedagógicos”. Segundo os participantes, 

assim como um camaleão, a inovação permite a adaptação ao contexto. A partir da 

observação do lugar em que está, o camaleão se adapta. Essa metáfora alude à leitura do 

ambiente, à percepção e à compreensão do contexto, para adaptar-se a ele. Há também 

uma possibilidade de reavaliação e reajuste. A figura 6.12 traz essa imagem. 

 

Figura 6.12: Metáfora do camaleão 

 

Fonte: Pixabay. 
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Faz parte do “[...] conceito de inovação a ideia de mudança, ou seja, uma resposta 

a um cenário que se deseja alterar, melhorar, enriquecer; entretanto, o termo, por si só, 

não expressa a condição valorativa que lhe dá sustentação” (WAGNER; CUNHA 2019, 

p. 30). No sentido de transformação, as autoras indicam que  

 

As inovações se materializam pelo reconhecimento de formas 

alternativas de saberes e experiências, nas quais se imbricam 

objetividade e subjetividade, senso comum e conhecimento científico, 

teoria e prática, cultura e natureza, afetividade e cognição, sujeito e 

objeto, e outros tantos binômios, anulando dicotomias e procurando 

gerar novos conhecimentos mediante novas práticas (WAGNER; 

CUNHA 2019, p.34). 

 

Em um estudo sobre representações sociais de professores de Pedagogia, 

Domingos (2016) identificou que seus sujeitos participantes percebem uma mudança no 

seu ambiente de trabalho, provocada pela entrada de um novo perfil de aluno no espaço 

universitário. Diante dessa mudança, os professores relatam a necessidade de se 

adaptarem, e suas representações sociais são impactadas pelas alterações nas suas práticas 

docentes. 

 

6.2.4 Conectividade 

 

A fala do professor 5 exemplifica a noção de conectividade: “Eu acredito que 

inovação pedagógica seria um rizoma, com núcleos interdependentes, mas que se 

comunicam, que crescem de uma forma separada, mas sempre comunicação, fazendo 

trocas de informações em tempo integral, para que o crescimento seja o melhor possível, 

o melhor desenvolvimento a partir de um coletivo, mesmo se esse coletivo seja uma 

unidade, parece um pouco contraditório mas não é, A unidade escolar é uma só, mas 

existem núcleos interdependentes que funcionam de uma maneira orgânica, então 

acredito que a inovação tem que partir de uma relação com o rizoma”. As inovações, de 

acordo com Wagner e Cunha (2019, p. 31), “[...] no âmbito acadêmico, envolvem 

condições de partilha que levem à melhoria colaborativa da prática docente”. A inovação 

pedagógica possibilita o desenvolvimento e o crescimento individual, mas a partir desses 

pontos de conexão (Ver Figura 6.13).  

Há o sentido de inovações individuais, que são feitas a partir de um núcleo de 

referência viva comum a todos, ao qual todos contribuem com informações que irão 
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alimentar a criação de todos, de forma orgânica, no sentido de uma ideação coletiva. 

Assim, as metáforas de rizoma e ideia são complementares. 

 

Figura 6.13: Metáfora do rizoma 

 

Fonte: Desenho do autor. 

 

Para SCHÖN (2000, p. 36) “[...] uma prática profissional é o domínio de uma 

comunidade de profissionais que compartilham, nos termos de John Dewey, as tradições 

de uma vocação”. Desse modo,  

 

Eles compartilham convenções de ação que incluem meios, linguagens 

e ferramentas distintivas e operam dentro de tipos específicos de 

ambientes institucionais [...] uma ‘prática’ é feita de fragmentos de 

atividade, divisíveis em tipos mais ou menos familiares, cada um dos 

quais sendo visto como vocação para o exercício de certo tipo de 

conhecimento (SCHÖN, 2000, p. 36).  

Na tese de Figueirêdo (2018), que investiga representações sociais de docentes 

universitários acerca de inovação educacional, essas representações estão relacionadas à 

criatividade e à pesquisa. Segundo a pesquisadora, criatividade, tecnologia e inovação são 

considerados sinônimos, no contexto do ensino superior, embora reconheça que são 

conceitos diferentes entre si. 

 

6.2.5 Tecnologia 

Essa ideia é representada pela evocação feita pelo professor 9. Para ele, inovação 

pedagógica “Pode ser um software, um aplicativo, qualquer um, porque o aplicativo ele 

traz o social e o tecnológico. Vamos usar o Uber, uma uberização, todo mundo pode ser 

motorista, não é mais só de taxi, está na palma da mão e não é só tecnologia, ele é muito 
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mais efeito social do que tecnológico. Ou seja, usa plataforma tecnológica, mas é muito 

mais comportamental”.  

Outro fragmento que ilustra essa noção é do professor 10: “Eu acredito que algo 

que tenha cara da inovação pedagógica é o computador. Não pela ferramenta em si, mas 

por ele exemplificar as possibilidades, muitas possibilidades de criação. Então, com o 

computador você consegue ter um espaço que reproduz sons de instrumentos, então você 

consegue tocar um instrumento através de uma virtualidade que o computador produz”.  

No sentido de uma pluralidade de conhecimentos, Santos (2000, p. 42) defende a 

“[...] substituição do conhecimento universitário pelo conhecimento pluriuniversitário, 

que é contextual, na medida em que o princípio organizador de sua produção é a aplicação 

que lhe pode ser dada”. Diante de uma realidade socioeducacional múltipla e complexa, 

a inovação pedagógica é uma possibilidade de resposta. A Figura 6.14, apresenta essa 

imagem. 

Figura 6.14: Metáfora do computador 

 
Fonte: Pixabay. 

 

Como um amigo, um computador, ou um aplicativo, a inovação permite a leitura 

e a resolução de múltiplos desafios que são colocados ao professor cotidianamente. “A 

inovação requer traços de multidimensionalidade, que explicitem pressupostos e 

contextualização, definindo estratégias de intervenção que rompam com estruturas 

anteriores” (WAGNER; CUNHA, 2019, p. 31). 

O apoio em uma ferramenta tecnológica facilita o enfrentamento dos desafios 

diários colocados ao professor de Pedagogia, facilita a inovação pedagógica. Para Wagner 

e Cunha (2019, p. 30), é comum relacionar inovação pedagógica com os “[...] recentes 

aparatos tecnológicos aplicados nos processos de ensinar e aprender. A presença das 

tecnologias digitais no cotidiano contemporâneo, de fato, interpela as práticas tradicionais 

de ensinar e aprender”. 
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Portanto, os elementos “conectividade”, “necessidade”, “adaptabilidade”, 

“estratégia” e “tecnologia” são aqueles que promovem redundâncias nos discursos dos 

sujeitos, pois foram repetidos mais vezes. O esquema (Figura 6.15) ilustra a interpretação 

aqui apresentada das relações entre esses elementos para o grupo. No esquema, IP 

significa inovação pedagógica.  

Observa-se que os elementos que constroem os significados atribuídos à inovação 

pedagógica pelos sujeitos, nas metáforas, dividem-se em duas ordens. Uma é endógena, 

interna ao sujeito social, já a outra é exógena, mas tem a função de apoiar e conectar as 

relações intergrupais e intergrupais, ou seja, entre os professores e entre professores e 

alunos. Canário (2005) e Barrera (2016) consideram como endógena a inovação educativa 

oriunda do próprio grupo, que nasce a partir de uma necessidade dos sujeitos e visa 

beneficiá-los. Por outro lado, os autores consideram como exógena a inovação que vem 

de fora, que é imposta e que visa promover mudanças no ambiente educacional. 

 

 

Figura 6.15: Arquitetura de significados 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Parece que os sujeitos percebem a inovação pedagógica como algo composto por 

duas ordens de elementos: aqueles que dependem dos próprios professores, no caso, a 

estratégia para a adaptabilidade e, consequentemente a inovação; e, aqueles que, apesar 
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de estarem sob o julgo do grupo, como a tecnologia, que pode ou não ser adotada, são 

importantes para a inovação, como a conectividade. Os dados quantitativos, que trazem 

alguns apontamentos numéricos, são apresentados adiante.  

 

6.3 Análise do questionário  

 

A pesquisa educacional tem adotado métodos quantitativos ainda de forma tímida 

(GATTI, 2004; PEREIRA; ORTIGÃO, 2016). Para esses autores, esses métodos devem 

ser condicionados às demandas dos objetivos do estudo. Segundo Pereira e Ortigão 

(2016), essas pesquisas “[...] são indicadas para responder a questionamentos que passam 

por conhecer o grau e a abrangência de determinados traços em uma população, esta 

também é uma forma de estar sensível aos problemas sociais” (PEREIRA; ORTIGÃO, 

2016, p.69). Contudo, os números, per se, não representam muita coisa, sem uma reflexão 

sobre eles.  

Gatti (2004, p. 13) considera que “[...] em si, tabelas, indicadores, testes de 

significância, etc. nada dizem. O significado dos resultados é dado pelo pesquisador em 

função de seu estofo teórico”. Pode haver ainda a impressão de que a presença desses 

números, que indicam um grande quantitativo de participantes, injeta fidedignidade 

quanto à realidade dos fenômenos, o que é um engano, pois a quantidade, sem uma 

reflexão, pode ser reducionista e insensível.  

Além disso, Pereira e Ortigão (2016) argumentam que trabalhar com a estatística 

implica admitir um princípio de incerteza, uma vez que “[...] tais dados apontam 

frequências e indicativos, mas, de modo algum representam fielmente a realidade” 

(PEREIRA E ORTIGÃO, 2016, p. 69). Os autores consideram, ainda, que o trabalho que 

se apoia em métodos mistos privilegia “[...] uma lógica de análise macro/micro”. Assim 

sendo, destaca-se “[...] o caráter incompleto dos dados em si, no sentido de que sempre 

demandam interpretação, sempre serão lidos sob uma ou outra ótica que lhe farão 

significar isto ou aquilo” (PEREIRA E ORTIGÃO, 2016, P. 71). 

Bauer e Gaskell (2015), que também debatem vigorosamente essa temática, 

entendem que, quando trabalhadas em conjunto, a metodologia qualitativa e a quantitativa 

tendem a possibilitar resultados significativos. Nesse sentido, não foi desconsiderada a 

possibilidade de generalização dos dados aqui apresentados, mas adverte-se que nesta 

pesquisa eles são analisados com o objetivo de trazer mais informações sobre o objeto no 
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contexto específico da investigação. Por esse motivo, considera-se que esta pesquisa tem 

predominância qualitativa.  

Vale estar atento ao que sinaliza Brandão (2001), que considera uma ilusão “[...] 

imaginar que a multiplicação de análises micro sociais permitiriam a reconstrução das 

configurações sociais gerais (estruturais), ou que se pode chegar a essas configurações 

pela reconstrução diversificada e ampliada das configurações particulares". Com isso, 

diferentemente de propor generalizações, pretende-se, aqui, possibilitar questionamentos 

sobre as relações entre o local e o total, o grupo menor e o grupo maior.  

Assim, o questionário foi utilizado na tese com o intuito de trazer dados 

quantitativos que permitissem vislumbrar temas importantes aos professores de 

Pedagogia relacionados à inovação pedagógica, ampliando-se o contexto da pesquisa 

qualitativa. Além disso, buscaram-se apontamentos numéricos para confrontá-los com os 

achados das entrevistas e das induções de metáforas. Portanto, esta seção está distribuída 

em quatro partes: 1) Caracterização da amostra; 2) Metodologias Ativas; 3) Tecnologias; 

e, 4) Percepções de inovação.  

 

6.3.1 Caracterização da amostra 

 

Em um estudo feito para a Unesco em 2019, denominado “Professores do Brasil: 

novos cenários de formação”, Gatti et al. (2019) ponderam que o professor continua sendo 

considerado um importante agente de mudança social e apontam que alguns fatores 

impactam o bom desempenho desses profissionais em suas funções. Entre esses fatores, 

“[...] o mais obscurecido no bojo das discussões e pesquisas no campo da formação 

docente é o formador, aquele que não só conduz a formação inicial de professores, como 

também atua na formação permanente” (GATTI, et al., 2019, p.271).   

Esta pesquisa ratifica essa afirmação das autoras, pois também encontrou poucos 

dados quantitativos sobre professores de Pedagogia em outras pesquisas. Destacam-se 

aqui, portanto, as dificuldades para mapear quantitativamente esse grupo. Embora 

informações numéricas sejam de considerável relevância para a compreensão de 

fenômenos sociais educacionais em sua magnitude (GATTI, 2004), não foi encontrada 

pesquisa que respalde uma comparação entre a amostra deste estudo e o universo. Os 

dados fornecidos pelo Censo do Ensino Superior de 2018, por exemplo, trazem o 

quantitativo daqueles que atuam nas licenciaturas de modo geral, e não no curso de 

Pedagogia, exclusivamente.  
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Talvez isso também se deva ao fato de que, principalmente no caso das instituições 

privadas, esses professores nem sempre trabalham somente na graduação em Pedagogia, 

e nem mesmo apenas nas licenciaturas. Desse modo, o grupo é composto por indivíduos 

que migram profissionalmente de uma graduação para outra e de um nível para outro. 

Mesmo que atuassem apenas na Pedagogia, seria necessário considerar a possibilidade de 

atuarem em mais de uma IES. Contudo, Gatti et al. (2019) explicam que, no que diz 

respeito aos professores que atuam somente na licenciatura em Pedagogia, o total, em 

2016, era de 14.938 sujeitos em todo o Brasil.  

Gatti et al. (2019, p. 272) ponderam, ainda, que “No Brasil, a pesquisa sobre a 

docência no ensino superior, em cursos de licenciatura, ainda apresenta iniciativas tímidas 

[...]”. Portanto, espera-se que esta investigação possa contribuir para a compreensão 

acerca desses importantes profissionais, que indiretamente interferem na qualidade da 

Educação no país.  

Participaram desta pesquisa, cuja coleta ocorreu via questionário 

autoadministrado, 205 professores de Pedagogia de IES públicas e privadas do Brasil. A 

amostra por conveniência contou com participantes com idade média de 46 anos, 

aproximadamente. A maior frequência de participantes foi de 36 a 40 anos, seguida de 

participantes de 41 a 45 anos e de 56 a 60 anos, como indicado no Gráfico 6.1. No estudo 

de Gatti et al. (2019), nos Censos do Ensino Superior de 2009 e de 2016, mais que a 

metade dos professores identificados estavam com menos de 49 anos.  

 

Gráfico 6.1 - Idade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Cabe questionar se, no caso deste estudo, o percentual elevado de sujeitos com 

idade superior a 35 anos pode ser explicado, considerando a legislação vigente, que versa 

sobre o perfil do professorado para o ensino superior. Segundo a LDB, um terço dos 

professores de uma instituição precisa ter mestrado ou doutorado, regra que nem sempre 

é seguida, uma vez que também são identificados professores do ensino superior sem 

formação superior (BRASIL, 1996; BRASIL, 2003). Mesmo assim, entre 1991 e 2002, o 

número de professores com mestrado e doutorado aumentou 155% no país (BRASIL, 

2003). 

Os dados do Censo do Ensino Superior (BRASIL, 2018) mostram que, na rede 

privada, entre 2008 e 2018 o percentual de docentes especialistas caiu, aproximadamente, 

23%. Em contrapartida, o número de docentes doutores aumentou cerca de 13%, enquanto 

o número de mestres subiu, aproximadamente, 10%. Mesmo assim, esses números 

sugerem que houve uma ascensão formativa de especialistas para mestres. No contexto 

universitário, considerando-se conjuntamente os setores público e privado, a maioria dos 

professores são doutores. Nesse sentido, Gatti et al.  (2019) identificam que os professores 

com doutorado são os mais velhos nas licenciaturas, embora se reconheça uma tendência 

de que esses profissionais se titulem doutores cada vez mais jovens.  

Nota-se, no Censo os professores universitários, em sua maioria, são doutores, 

totalizando 122.498 indivíduos; 23.646 docentes têm formação até a especialização, e, 

60.292 são mestres. Considerando todas as categorias administrativas, em 2018 a maioria 

dos docentes com doutorado estava nos cursos de licenciatura (58,2%); 52,4% estavam 

nos cursos de bacharelado; e t33,7%), nos cursos de tecnologia. Assim, torna-se possível 

inferir que, no caso deste estudo, o tempo despendido para a formação necessária ao 

trabalho no ensino superior faz com que esse grupo seja majoritariamente formado por 

indivíduos da faixa etária indicada.  

Além disso, entre os estudantes da graduação em Pedagogia apenas 10% indicam 

interesse em lecionar no ensino superior, e a maioria (67,30%) pretende trabalhar na 

educação básica (BRANDÃO; PRADO, 2016), o que indica baixo interesse ou baixa 

expectativa dos estudantes quanto à docência no ensino superior. Este levantamento 

qualitativo revela que os 23 professores que responderam à entrevista semiestruturada 

lecionaram anteriormente na educação básica, portanto tiveram essa importante vivência 

profissional anteriormente ao trabalho na universidade.  

Há ainda um consenso entre aqueles sujeitos de que a experiência docente na 

educação básica seria fundamental para o exercício da docência na formação de 
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professores. Essa experiência é apontada pelos sujeitos como fonte de referências para o 

trabalho realizado no curso de Pedagogia. Contudo, a partir deste estudo, constatou-se 

que as representações que referenciam o trabalho docente no ensino superior são 

formadas no contexto da vivência do próprio ensino superior, e não na educação básica, 

conforme apontado pelos sujeitos.  

Essas representações, conforme os próprios sujeitos, são forjadas no contexto 

universitário, mediante conversações entre os professores. Indicam ainda que as diretrizes 

institucionais e o contato com os alunos possibilitam a ressignificação do elemento 

inovação pedagógica. Na escola básica, a inovação pedagógica é condicionada a recursos, 

já na universidade está condicionada a metodologias, recursos, práticas e saberes que são 

orientados pela percepção que os docentes têm de seus alunos. Esses quatro elementos 

servem como uma moldura para que o grupo enquadre o que entendem como inovação 

pedagógica.   

Em relação ao sexo dos 205 respondentes, a maioria é do sexo feminino (78%), 

seguidos pelos sujeitos do sexo masculino (21.5%). Os que não desejaram declarar o sexo 

correspondem a 0,5%, como indicado no Gráfico 6.2. Sobre os docentes nas licenciaturas, 

o Censo do Ensino Superior (BRASIL, 2018) indica que o percentual de mulheres era de 

52,4%, e o de homens, de 47,6%, portanto não há uma diferença considerável ainda que 

no censo a distribuição seja mais equitativa.  

 

Gráfico 6.2 - Gênero 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Diversos estudos indicam que as licenciaturas são uma área de formações 

ocupadas majoritariamente por mulheres, e Gatti et al. (2010) confirma que há uma 

feminização da docência. Do mesmo modo, os dados levantados pela Unesco (2004) 

indicam que, do professorado brasileiro, 81,3% são mulheres e 18,6% são homens. Já o 

Censo do Ensino Superior (BRASIL, 2018) revela que indivíduos do sexo feminino são 

71,3% dos matriculados em cursos de licenciatura, e que 28,7% são do sexo masculino, 

o que vai ao encontro dos dados aqui levantados. 

Isso significa que, apesar de os professores da educação básica serem na maioria 

mulheres, com grande discrepância, na formação de professores essa diferença é mais 

discreta. Não há um consenso científico que explique essa discrepância. Entre as 

explicações para essa diferença, o relatório da Unesco sugere que os homens acabam 

partindo para profissões com salários mais elevados. Além disso, a profissão da docência 

por vezes é relacionada ao afeto, o que seria mais característico do sexo feminino. Essa 

perspectiva também demarcaria uma postura “[...] defensiva e conservadora frente ao 

novo” Carvalho (1996, apud UNESCO, 2004).  

Quanto ao estado civil dos professores brasileiros, os dados da Unesco (2004), 

mostram que esses profissionais são, na maioria, casados (55,1%). Essa condição também 

foi observada, quanto aos participantes desta pesquisa, em que os casados são a maioria 

(54.6%), seguidos pelos solteiros (22.4%). Sposito (1997) considera que na sociedade 

brasileira a entrada no mercado de trabalho e a constituição de um lar próprio ocorrem 

relativamente mais cedo na população mais empobrecida. Essa informação vai ao 

encontro dos achados de Diniz-Pereira (2011), para quem os ingressantes nos cursos de 

licenciatura são em geral estudantes oriundos de classes populares, remanescentes da 

escola básica pública que não disputam vagas em cursos de maior prestígio, como 

medicina ou arquitetura, por exemplo. Além disso, talvez a maioria dos participantes seja 

de casados, uma vez que a maior quantidade de componentes desta amostra tem idade 

superior a 45 anos.  

Este levantamento também mostra que, mesmo entre os indivíduos mais jovens, 

considerando-se aqueles com idade até 35 anos, a maioria é casada. De um total de 27 

indivíduos, 17 são casados, em concubinato ou divorciados, e apenas 10 são solteiros, o 

que vai ao encontro do que explica a literatura – Gráfico 6.3 (SPOSITO, 1997; DINIZ-

PEREIRA, 2011). 
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Gráfico 6.3 – Estado Civil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O tempo de docência entre os participantes varia entre menos de um ano e 36 anos 

de experiência no curso de Pedagogia, e aqueles que têm menos de cinco anos são a 

maioria, como indica o Gráfico 6.4. É possível inferir que tempo de docência significa ter 

mais conhecimento acumulado sobre a pedagogia universitária e sobre o histórico das 

inovações pedagógicas experimentadas pelos profissionais desse nível educacional. Nas 

entrevistas semiestruturadas, notou-se que os sujeitos com mais tempo de vivência 

profissional na IES também tinham mais capital cultural acumulado, no que diz respeito 

aos saberes do grupo social. Assim, alguns sujeitos expressavam conhecimentos sócio-

históricos do seu lócus de atuação profissional.  

Como visto na classe 4, parece haver relação direta entre inovação pedagógica e 

saberes. Isso porque parece haver conhecimentos específicos para a prática pedagógica 

inovadora, o que permite inferir que, quanto mais saberes, maior probabilidade de haver 

inovação pedagógica. Assim, mesmo considerando que não há uma razão matemática que 

condicione, proporcionalmente, inovações e saberes, este estudo permite questionar se 

não há a probabilidade de que mais saberes sociais sobre dado objeto correspondam a 

mais referências para lidar com ele. A TRS indica que sim (LIMA; SICCA; DAVID, 

2012; MOSCOVICI, 2012; CASTRO; MAIA; ALVES-MAZZOTTI, 2013). Portanto, o 

tempo de contato entre os sujeitos sociais com os objetos é um fator a ser considerado em 

estudos de representações sociais.  
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Gráfico 6.4 – Tempo de docência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Entre o total de respondentes, 123 (60%) lecionam em pelo menos uma Instituição 

de Ensino Superior, 54 (26,3%) lecionam em duas, 11 (5,4%), em três IES, e 17 (8,3%), 

em mais de três, conforme Gráfico 6.5 

 

Gráfico 6.5 – IES nas quais leciona

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Morgado (2011) e Roldão (2008) falam em desenvolvimento profissional docente 

e consideram que a profissionalidade ocorre ao longo da carreira docente e de forma 

progressiva e contínua. Desse modo, é possível inferir que, quanto mais tempo de 
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experiência docente, maior será a possibilidade de que esses professores tenham uma 

profissionalidade desenvolvida sobre a própria carreira, e isso pode ser pensado para 

verificar a satisfação dos profissionais. Dos sujeitos, a maior parte (38.5%) está 

totalmente satisfeita com sua formação. Para “muito satisfeito” estão 35.1%, para 

“satisfeito”, 23.9%, para “pouco satisfeito” (2.0%), e para “nada satisfeito”, 0.5%. Gatti 

et al. (2019) creem haver certa permanência de docentes nas licenciaturas, o que decorre 

devido ao envelhecimento deles na função. Assim, poderíamos questionar se existe uma 

relação entre o tempo de profissionalização dos professores de Pedagogia e sua satisfação 

com a profissão.  

 

Gráfico 6.6 – Tipo de IES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dos participantes, a maioria (65%) atua unicamente em IES privadas, como 

indicado no Gráfico 6.6. De acordo com a avaliação que os 205 participantes fazem sobre 

a formação oferecida cursos de Pedagogia, 30.7% a avaliam como teórica e prática, e 

29.3%, como pouco aplicável, 17,6%, como muito teórica, 14,1%, como aplicável, 6%, 

como outro, e 2% como muito extensa. Esses dados são incompatíveis com os achados 

de Gatti et al. (2009), que examina as ementas de cursos de licenciatura no Brasil e 

identifica um peso maior no lado da teoria em detrimento da prática, além de uma 

distinção entre teoria e prática. Isso, de certo modo, faz perpetuar o esquema 3+1, 

encontrado nos cursos de Pedagogia em seu surgimento no país. Outro ponto que merece 
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ser ressaltado é que, no estudo de Gatti et al. (2009), a autora identifica pouca 

aplicabilidade dos conteúdos nos cursos de Pedagogia, devido à incipiente articulação 

entre teoria e prática.  

Uma vez destacadas as caraterísticas da amostra, iniciam-se, no próximo subitem, 

propriamente, as análises dos dados relacionados às temáticas inerentes à inovação 

pedagógica. 

 

6.3.2 Metodologias ativas 

 

No que diz respeito à utilização das ditas “metodologias ativas”, de acordo com 

os respondentes, 73.7% conhecem e utilizam a sala invertida em suas aulas, 16,1% 

conhecem, 10,2% não conhecem; 74.1% conhecem e utilizam a aprendizagem baseada 

em projetos, 21,5% conhecem e 4,4% não conhecem; 54.1% conhecem e utilizam a 

aprendizagem baseada em problemas, 32,7% conhecem, 13,2% não conhecem; 72.2% 

conhecem e utilizam o estudo de caso, 23,9% conhecem e 3,9% não conhecem; a maior 

parte, 36.1%, conhece e utiliza a aprendizagem baseada equipes, 34,1% conhecem, 

29,8% não conhecem; sobre o Design Thinking, 49.3% não conhecem, 37,1% conhecem 

e 13,7% conhecem e utilizam; 42.4% não conhecem a aprendizagem baseada em 

games, 41.0% conhecem e 16.6% conhecem e utilizam. Isso significa que os participantes 

têm familiaridades com essas metodologias, o que pode indicar a existência de 

representações sociais de inovação relacionadas elas, como se identificou na classe 2.  

 

Gráfico 6.7 – Técnicas utilizadas em sala de aula 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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graduação, essas também são técnicas normalmente utilizadas (PADILHA; ZABALZA, 

2016; KLUBER; 2016). Pedrosa (2003) avalia que a educação tem uma função estratégica 

no cenário de mudanças no século XXI, e indica que o próprio fazer docente precisa 

caminhar conforme os novos cenários. Essa indicação da autora suscita reflexões a 

respeito da pouca utilização de técnicas como a “aprendizagem baseada em games”, já 

que essa técnica é apontada no gráfico como uma das menos utilizadas pelos sujeitos. 

Apesar de ser uma técnica reconhecidamente relevante para o processo do ensino-

aprendizado, é uma das menos utilizadas pelos participantes. Contudo, Pedrosa (2016, 

p.85) explica que “[...] independente de sua idade, o jogador constrói conhecimento”. 

Nota-se que a metodologia aqui mencionada é importante para o ensino-aprendizado, 

porém pouco utilizada na preparação de professores para educação básica.  

Para Pedrosa (2003, p.4), a formação docente também precisa refletir as mudanças 

tecnológicas, uma vez que as transformações sociais “[...] podem ser analisadas sob 

diferentes ângulos. Certamente, em todos, a educação tem uma posição estratégica [...]”. 

Nesse sentido, observa-se que alguns estudos trazem a inovação pedagógica atrelada às 

metodologias ativas e às TIC, por exemplo, os de Leite e Fernandes (2011) e Padilha e 

Zabalza (2016). Foram identificados autores que também apontam a relevância das 

práticas de ensino-aprendizagem para o sucesso de inovações a partir de metodologias 

ativas, como Silva (2018), Couto (2013) e Ruíz (2017).  

Historicamente, as metodologias ativas estão no cotidiano das escolas brasileiras, 

como indicam os estudos de Berto e Simões (2017) e de Chaves-Junior (2016; 2017; 

2018). Essa literatura explica que, apesar de haver um discurso favorável à inovação 

pedagógica pelas metodologias ativas, na prática as propostas exógenas às escolas têm 

poucas chances de sucesso, inclusive aquelas que fazem parte de propostas políticas. 

Muitas vezes, como defendido por Chakur (2015), as propostas políticas têm duração 

igual ao tempo em que o político que as propôs fica no poder. Isso insere um discurso no 

grupo de professores, mas não resulta em práticas educativas e perenes.  

Conforme análise apresentada no primeiro capítulo desta tese, as metodologias 

ativas são reconhecidamente derivadas de tendências pedagógicas do final do século XIX. 

No Brasil, elas também foram vinculadas aos chamados escolanovistas e a Paulo Freire, 

por exemplo. Portanto, pode-se inferir que estão amplamente difundidas na literatura 

pedagógica nacional e que são utilizadas para formar professores, na formação inicial e 

na continuada.  



229 

 

Por fim, verificaram-se também elementos que indicam aspectos das 

metodologias ativas nos discursos resgatados nas classes analisadas e na análise de 

similitudes. Assim, os professores entrevistados dizem que o aluno é o centro do processo 

de ensino-aprendizagem. Para esses sujeitos, o trabalho na graduação de Pedagogia deve 

partir da percepção que o professor tem do aluno, da leitura que faz desse aluno. 

Apesar disso, não explicam como o aluno é trazido para o centro do processo e 

não detalham o modo como o aluno aprende. Alguns professores reconhecem que suas 

práticas ainda são tradicionais, ao explicarem que a prática tradicional é aquela centrada 

na figura docente. Então, apesar de falarem sobre a centralidade do aluno, não explicam 

quais práticas adotam para fazer isso.  

 

6.3.3. Tecnologias digitais 

 

A respeito da afirmação “As tecnologias digitais servem mais para motivar os 

alunos do que para auxiliar na aprendizagem”, 49,3% dos respondentes discordam e 

33,7% discordam completamente. A respeito desses dados, observou-se que, tanto nas 

entrevistas, quanto nas induções de metáforas, as tecnologias têm papel coadjuvante no 

processo de ensino-aprendizado. A metodologia entra como um apoio à prática docente, 

contudo as entrevistas ressaltam a relevância motivacional das tecnologias para o ensino. 

Isso remete aos achados de Quintanilha (2017), para quem as tecnologias no espaço 

universitário, bem como as redes sociais, podem vir a ser fundamentais para a melhoria 

da aula universitária, pois buscam o engajamento dos estudantes.  

Sobre a afirmação “As tecnologias digitais facilitam o acesso à informação, mas 

não alteram a forma de aprendizagem”, 58,0% discordam e 21,5 discordam 

completamente. Isso significa que os participantes creem que as tecnologias alteram a 

forma de aprendizagem. Para Pedrosa (2003, p. 13), no contexto da formação docente 

“As tecnologias de ponta são atrativas, porém novos recursos devem ser incorporados 

adequada e moderadamente, considerando as reais possibilidades de acesso dos alunos”. 

Quanto à afirmação “A inovação pedagógica depende das tecnologias digitais”, 

50,2% discordam e 22,9% discordam completamente. Observa-se que, nas entrevistas, 

os professores indicam que os recursos não são fundamentais, embora possam facilitar 

e potencializar o processo inovador. Assim, a tecnologia é entendida, tanto na análise 

das entrevistas, quanto aqui, como um apoio à inovação. No entanto, verifica-se, nas 

entrevistas e na literatura revisada, uma indicação de resistência à aceitação dessas 
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ferramentas pelos professores. O Gráfico 6.8 apresenta essa relação quanto a tecnologias 

e inovação.  

 

Gráfico 6.8: Percepção sobre as tecnologias. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Google Forms. 

 

De acordo com a revisão sistemática da literatura, a maioria das pesquisas 

relacionam inovação pedagógica às tecnologias, como exposto no segundo capítulo. 

Ainda assim, a literatura preocupa-se em indicar que os recursos tecnológicos não são 

determinantes para o sucesso das inovações, como indicado por Wagner e Cunha (2019).  

Como visto na revisão da literatura, a corrente de pesquisas que desvincula 

inovação pedagógica das TICs entende que a inovação está mais relacionada às 

concepções epistemológicas dos professores do que à sua aceitação dos recursos 

tecnológicos. Isso porque, de acordo com Veiga (2003), Leite et al. (1999), Cunha 

(2016), entre outros, a inovação não se sustenta unicamente por um fazer técnico, mas 

principalmente por uma nova postura docente, diante da ciência e do conhecimento.  

Percebe-se que as orientações da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, ou do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, incentivam a tecnologia educacional (CÉSPEDES; QUIRÓZ, 2011). 

É inegável que tais orientações impactam a educação nacional e a formação de 

professores. 

Como visto no primeiro capítulo, o conceito de inovação surge no contexto da 

sociedade industrial, para comparar as sociedades em movimento, puxadas pelos seus 
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recursos tecnológicos, com outras, estáticas e tecnologicamente consideradas atrasadas. 

Assim, parece haver uma relação entre desenvolvimento tecnológico e inovação. Vale 

estar atento para que essa concepção não seja reducionista, transformando inovação 

pedagógica em simples uso de artefatos em sala de aula.  

 

6.3.4 Percepções de inovação  

 

Nesta parte do questionário, propunha-se uma afirmação e, a partir disso, 

solicitava-se ao participante que se posicionasse em uma escala de Likert de cinco pontos, 

que variava entre discordo completamente e concordo completamente. Como os pontos 

eram em número ímpar, possibilitava-se um ponto central neutro. Desse modo, 63,9% 

dos participantes concordaram com a afirmação “A inovação pedagógica é dinâmica”; 

59,0%, com a indicação de que “A inovação pedagógica é útil”; 56,6%, com a frase “A 

inovação pedagógica é ativa”. Quanto à frase “A inovação pedagógica é criativa”, 56,1% 

concordam e 53,7% concordaram em relação à afirmação “A inovação pedagógica é 

atraente”. Ante a afirmação “A inovação pedagógica é eficaz”, 44,9% concordam. A 

respeito da afirmação “A inovação pedagógica é simples”, a maioria, 53,2%, discorda, e 

em relação à afirmação “A inovação pedagógica é leve”, 34,1% nem discordam e nem 

concordam. 

Como demonstra mostra o Gráfico 6.9, a maioria percebe a inovação pedagógica 

como aberta, dinâmica, útil, atraente, ativa, eficaz, criativa, embora sugiram que seja 

difícil e não rotineira. Isso sugere que os professores de Pedagogia têm atitudes positivas 

relacionadas à inovação. Contudo, quando observada a característica “simples”, a maioria 

dos sujeitos discorda. Isso sugere que os sujeitos percebem a inovação como algo que que 

não é simples e que demanda trabalho.  

Nota-se, também, que há imprecisão em relação ao peso da inovação, 

possivelmente porque esses sujeitos a percebem como uma demanda de trabalho extra. 

Santos e Almeida Filho (2008, p. 43) garantem que no espaço universitário há uma 

contraposição entre duas visões sobre a reforma universitária: uma “hiper-privatista” e 

uma “hiper-publicista”. A pressão que exercem leva, algumas vezes, os professores 

universitários a adorarem uma posição defensiva em relação a mudanças nas práticas.  
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Gráfico 6.9: A Inovação é? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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da literatura, como o de Veiga (2003), apontam que há uma concepção da inovação que 

é tecnicista, em que os sujeitos são esvaziados de sua capacidade criativa e inovadora. 

A TRS (MOSCOVICI, 2012) possibilita o entendimento de que os indivíduos se 

orientam pelas comunicações estabelecidas no interior dos grupos a que pertencem. 

Assim, o que é normativo ou contra normativo está nas comunicações. Nesse caso, cabe 

questionar se a inovação pedagógica vai além das práticas discursivas dos sujeitos 

participantes. Fullan (2000) adverte que professores não aceitam inovações com certa 

facilidade, mesmo que seus discursos digam o contrário. Chakur (2015) sugere que muito 

do que está no discurso dos sujeitos são “jargões da moda”, impostos por iniciativas 

externas ao grupo. 

Contudo, em pesquisa realizada com professores de Pedagogia, Domingos (2016) 

identificou que há um movimento de ressignificação das práticas pedagógicas simultâneo 

a um processo de transformação nas representações sociais desses sujeitos sobre as 

próprias práticas profissionais. Ou seja, como em um processo descrito por Campos 

(2003), há, entre os professores de Pedagogia, uma modificação mútua entre práticas e 

representações sociais.  

De acordo com Domingos (2016) e Domingos e Castro (2017), diante de um novo 

perfil de aluno, com novas demandas, as representações sociais de professores de 

pedagogia sobre o próprio trabalho estão mudando. Isso vem impactando as práticas 

pedagógicas desses sujeitos. Então, pode-se inferir que as inovações pedagógicas de fato 

vêm acontecendo, mas parecem estar respaldadas no perfil do aluno que se tem dentro da 

sala de aula. Desse modo, os saberes, as práticas, os recursos e as metodologias orientam-

se pelas representações que esses sujeitos têm desse aluno. Portanto, a percepção que os 

professores têm dos seus alunos é a referência para a inovação pedagógica.  

Na questão “Inovação pedagógica depende principalmente de...”, dos 205 

participantes, 161 responderam aulas bem preparadas, 106, formação específica e 88, 

recursos tecnológicos. Assim, confirma-se a importância que os sujeitos dão 

principalmente ao seu fazer docente, indicando o peso que a ação pedagógica tem para a 

inovação, como mostra o Gráfico 6.10 
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Gráfico 6.10 – A inovação pedagógica depende de... 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os três elementos indicados como os mais relevantes estão relacionados a 

métodos (aulas bem preparadas), saberes (formação docente específica) e recursos 

(tecnológicos), como se identificou nas classes na etapa qualitativa. Aqui ocorre o mesmo 

que no estudo qualitativo, em que os sujeitos indicaram que a tecnologia, apesar de 

importante, não é o elemento principal. Considerando que o trabalho docente não ocorre 

somente dentro da sala de aula, pelo fato de a maioria dos participantes apontarem que a 

inovação pedagógica depende de “aulas bem preparadas”, confirma-se a ideia de que ela 

demanda trabalho.  

Outro ponto que chama a atenção é a possível desvinculação e o distanciamento 

entre os elementos “recursos tecnológicos” e “disponibilidade de internet”. Sabe-se que 

o impacto das TICs na educação é grande e que favorece o aprendizado e a formação de 

professores (LEITE; FERNANDES, 2011; PEDROSA, 2003), em virtude das 

possibilidades comunicacionais dessas ferramentas. Assim, a comunicação e a 

informação possibilitadas pelas tecnologias operam na popularização dos conhecimentos 

produzidos no espaço universitário, ajudando-os a se expandirem para além de seus 

muros.  

Ao desvincularem “recursos tecnológicos” de “disponibilidade de internet”, os 

sujeitos deixam a entender que desvalorizam a possibilidade de comunicação, pela 

internet, das inovações criadas no processo educativo. Campos (2015, p. 207) considera 

que os “[...] processos de coconstrução são, essencialmente, comunicativos e 

multilinguajeiros, e trazem em seu bojo a intenção individual moral dos parceiros da 

educação e a produção-resultado ética-política da ação educativa”. Portanto, a inovação 

que vai além da simples utilização de recursos tecnológicos, beneficiando-se também dos 
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processos comunicativos e informativos, pode superar a noção de inovação regulatória e 

tecnicista denunciada por Veiga (2003).  

Os sujeitos parecem negligenciar o elemento “disponibilidade de internet”. Com 

isso, sugerem a pouca relevância que ele tem no processo de inovação. Por isso, Canário 

(2005) explica que a inovação promovida pelos professores tem pouco impacto em larga 

escala, pela falta de troca de informações em rede sobre essas inovações endógenas. Os 

participantes elegeram os “recursos tecnológicos” entre os três mais relevantes e a 

“disponibilidade de internet” entre os três menos relevantes. Portanto, é possível inferir 

que, mesmo com a utilização dos recursos, os professores de pedagogia pouco consideram 

a comunicação em rede das inovações que promovem, o que pode contribuir para que 

elas não passem de ações isoladas no tempo e no espaço.  

Quando solicitado ao sujeito que indicasse cinco qualidades de um professor 

inovador, 142 pessoas referiram criatividade, 133, curiosidade, 86, trabalho em equipe, 

82, autonomia e 68, pessoas inteligência (Gráfico 6.11).  

 

Gráfico 6.11: Qualidades essenciais de um professor inovador 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Google Forms. 
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Trabalho individual é uma das características que menos foram indicadas, 

provavelmente porque os sujeitos acreditam que o trabalho do professor em inovar seja 

algo coletivo. Por outro lado, a criatividade aparece como a qualidade mais relevante. Na 

pesquisa qualitativa essa qualidade não apareceu, o que foi surpreendente, já que diversas 

pesquisas vêm ressaltando a relevância dessa característica em processos inovadores 

(SILVA, 2009; CUNHA, 2008).  

É interessante notar que o elemento “espírito crítico”, que 49 sujeitos indicam 

como uma qualidade essencial do professor para inovar, é consideravelmente relevante 

para que haja uma inovação pedagógica emancipatória (VEIGA, 2003). A crítica ao fazer 

tradicional e, consequentemente, ressignificação das práticas levam à inovação 

pedagógica (CUNHA, 2016). 

 Outro ponto a destacar é em relação à pouca menção ao elemento “rigor”. 

Campolina (2012), Messina (2001) e Barrera (2016) explicam que, por vezes, a pouca 

delimitação do tema inovação no campo educacional faz com que pareça que ela não 

demanda um processo rigoroso de implementação, quando isso não é verdade. A inovação 

pedagógica, como processo, carece de uma sistematização rigorosa, para que venha a 

apresentar sucesso. 

 

6.3.5. Análises bidimensionais (análises cruzadas) 

 

As questões relativas à inovação foram cruzadas com variáveis 

sociodemográficas, para verificar a existência de correlação entre elas. Para as variáveis 

de inovação, as questões foram avaliadas em escala de Likert, e não poderia haver uma 

atitude mais favorável ou menos favorável em relação à inovação. Foram selecionadas as 

seguintes variáveis de inovação: a) Ativa; b) Criativa; c) Dinâmica; d) Útil; e) Rica; f) 

Atraente; g) Eficaz; h) Aventureira; i) Leve; e, j) Simples. Foram destacadas apenas as 

correlações significativamente distintas das demais, conforme a relação entre variáveis. 

Portanto, na sequência deste texto estão apresentadas as correlações significativas (p < 

0,05) identificadas.  

As mulheres pontuam mais quando se questiona se a inovação pedagógica é ativa 

(4,31). Quando atuam em mais de duas IES, os sujeitos tendem a perceber a inovação 

pedagógica como menos atraente (3,07), menos eficaz (3,43), menos leve (2,39), mais 

aventureira (3,75) e rica (4,32). Diferentemente, aqueles que lecionam unicamente na 
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modalidade EAD tendem a perceber a inovação pedagógica como mais atraente (4,33) e 

mais leve (3,83). 

Quem leciona em IES pública e privada percebe a inovação pedagógica como 

menos útil (3,88), menos atraente (3,09), menos eficaz (3,35), menos leve (2,35); porém, 

como mais rica (4,21). Já no que diz respeito ao incentivo da IES, aqueles que não 

recebem nenhum incentivo da IES tendem a perceber a inovação pedagógica como útil 

(4,56) e, à medida que o incentivo aumenta, observa-se uma tendência no aumento da 

percepção de que a inovação é rica, e com nenhum incentivo (3,61), algum incentivo 

(3,78) e muito incentivo (4,08). Parece contraditório não receber incentivo institucional 

para inovar e, no entanto, perceber a inovação como útil. Isso poderia ser justificado pelo 

desejo dos professores de receberem o incentivo para inovar.  

Quando esses dados foram confrontados com os das outras análises, nas seções 

anteriores, foi possível inferir que trabalhar em mais de duas IES significa mais trabalho. 

No que diz respeito às metáforas evocadas, os professores do estudo qualitativo indicam 

que a inovação pedagógica se aproxima de estratégia docente, o que vai ao encontro dos 

dados levantados com as entrevistas, nos quais os professores indicam haver constantes 

transformações nas práticas pedagógicas e, consequentemente, mais cobrança por parte 

da IES. 

Nesse sentido, parece que a inovação pedagógica demanda mais trabalho do 

docente, o que faria o professor perceber o tema negativamente, do modo como indicado 

nos dados cruzados, contrariando o que foi visto na análise unidimensional do 

questionário. Contudo, isso vai ao encontro da literatura, que indica certa aversão dos 

profissionais da educação em relação à inovação, por exemplo, Valente (2014), Leite e 

Fernandes (2011) e Quintanilha (2017). Assim, é possível dizer que a inovação 

pedagógica tende a ser percebida negativamente, sendo menos atraente para os 

professores que atuam em mais de duas IES. 

O fato de os professores perceberem a inovação pedagógica como menos leve 

pode sugerir que a carga de trabalho, por estarem em mais de uma IES, pode impactar as 

representações que têm do objeto. As análises das entrevistas semiestruturadas sugerem 

que, para esse grupo, o aluno é o centro do processo de inovação, a âncora das 

representações sociais. Assim, as diretrizes institucionais tencionam os fazeres 

pedagógicos ao atendimento às demandas dos alunos.  

Diversas pesquisas vêm mostrando que as inovações nas práticas pedagógicas no 

ensino superior são motivadas pelas mudanças geopolíticas refletidas nos campi, as quais 
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modificam o perfil dos alunos universitários (DOMINGOS; CASTRO, 2017, CUNHA, 

2016; SANTOS; ALMEIDA-FILHO, 2008; WAGNER; CUNHA, 2019).  

No caso brasileiro, desde a década de 1970 observa-se um aumento no acesso aos 

níveis mais elevados da educação (RIBEIRO, 2012). Focando o ensino superior, esse 

processo foi intensificado a partir do início do século XXI, quando ações afirmativas 

buscaram refletir as indicações da III Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, organizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) e realizada em Durban, África do Sul, em 2001. 

Como visto no primeiro capítulo, as propostas de ampliação do Ensino Superior 

no governo de Fernando Henrique Cardoso culminaram no aumento do número de IES 

privadas na década de 1990. Por outro lado, os programas políticos para a democratização 

do Ensino Superior ampliados durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como o 

PROUNI e o FIES, também possibilitaram o acesso à universidade por um contingente 

historicamente excluído desse nível educacional, mas que já vinha em ascendência, num 

período de quatro décadas (RIBEIRO, 2012).  

No entanto, acesso não significa permanência no ensino superior, e a ampliação 

da quantidade de alunos não necessariamente implica democratização do ensino, uma vez 

que esses novos alunos enfrentam dificuldades de adaptação, de aprendizagem, já que 

muitos não concluem seus cursos nas IES (PENA; MATOS; COUTRIM, 2020; SOUZA; 

AZEVEDO, 2016). Esses alunos vêm exigindo novas práticas pedagógicas. Assim, 

parece que os governos brasileiros, tanto os da última década do século XX, quanto os da 

primeira do século XXI, vieram a favorecer os processos de inovação pedagógica. Alguns 

deles, pelas políticas reformistas, e outros, pelas políticas de afirmação.  

De acordo com o Censo da Educação Superior (INEP, 2018), em 2017 os 

professores em instituições privadas eram 212.494, em oposição a 179.542 professores 

em instituições públicas. Quanto ao sexo, a maioria é formada por sujeitos do sexo 

masculino (113.708) e 98.786 são do sexo feminino. Esses números apresentam reflexos 

no número de bolsas para pesquisa concedidas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, entre 2001 e 2015: aos indivíduos 

do sexo masculino, nas áreas de Engenharia e Computação (66,05%) e nas de Ciências 

Exatas e da Terra (65,90%), em contraste com as direcionadas a indivíduos do sexo 

feminino - 67,06% na área da Saúde, 60,80% em Humanidades e 60,54% em Ciências 

Biológicas (SOUSA, 2020).  
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Ainda assim, é possível fazer algumas reflexões. Como a Educação insere-se na 

grande área das Ciências Humanas, considerando que existe uma relação direta entre 

pesquisa e inovação pedagógica (LIMA; LEITE, 2019; CUNHA, 2008; SILVA, 2009), é 

possível inferir que há maior possiblidade de impacto do incentivo do CNPq à inovação 

pedagógica para pessoas do sexo feminino do que para as do sexo masculino. Isso porque 

a maioria das bolsas para a pesquisa nas Humanidades (60,54%) vai para mulheres.  

Contudo, é preciso refletir também sobre as indicações de Lima, Braga e Tavares 

(2015) de que, a partir de uma visão ampla, existe uma exclusão horizontal, com poucas 

mulheres em algumas áreas, e vertical, com menos mulheres que homens em posições de 

maior prestígio. Isso reduziu, conforme as autoras, as oportunidades de pesquisa no 

período 2001 - 2013.  

Além disso, não se deve desconsiderar que a formação de pesquisadores passa 

pelo doutoramento e que a maioria dos professores doutores nos cursos de licenciaturas 

são homens (GATTI et al., 2019). Isso possibilita questionar se, no contexto dos cursos 

de licenciaturas, em que a maioria de doutores é de homens, haveria esse espelhamento 

no número de bolsas concedidas, para pesquisa na área das Humanidades, 

majoritariamente destinada a mulheres. 

 

6.4 Discussão dos Resultados  

 

A principal ferramenta pedagógica do professor é sua fala. Com ela, promove ação 

pedagógica e comunica seus saberes. Como as RS são teorias do senso comum, forjadas 

e utilizadas para o empoderamento e comunicabilidade sobre os objetos sociais, e como 

sua investigação se pauta em elementos comunicacionais (SCHLÖSSER, 2018; 

CAMARGO; JUSTO; SCHLÖSSER, 2013), os dados comunicacionais foram estudados 

para encontrar elementos que subsidiassem inferências sobre as suas RS.    

Conforme Moscovici (2012), as RS são elaboradas no meio social, pelos grupos 

e, sendo produto e processo comungados pelos indivíduos que as criaram, elas os 

pressionam a realizar inferências. Esse conjunto de saberes vai criando universos 

consensuais em que outras representações podem vir a ser produzidas (ALVES-

MAZZOTTI, 2008).  

Sá (1994, p. 42) afirma que só há RS quando “[...] o objeto se encontra implicado, 

de forma consistente, em alguma prática do grupo, aí incluída a da conversação e a da 

exposição aos meios de comunicação de massa”. Concorda-se com esse autor, no sentido 
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de que, se há comunicação sobre determinado objeto atrelado à determinada prática 

social, possivelmente haverá uma representação social a respeito desse objeto pelo grupo. 

Neste estudo, esse objeto é a inovação pedagógica, e o grupo que o representa são 

os professores na graduação em Pedagogia. De acordo com Alves-Mazzotti e Mazzotti 

(2010, p. 71), “[...] as práticas que ocorrem nas instituições escolares são condicionadas 

por crenças, valores, modelos e símbolos que nelas circulam e que a psicologia social 

chama de representações sociais”. Nesta pesquisa, visa-se apreender informações sobre 

como os docentes de Pedagogia concebem a inovação pedagógica e como essa 

representação incide sobre suas práticas discursivas. Lüdke e Boing (2012, p. 448) 

explicam que:  

 

Focalizar no estudo o professor, como sujeito cognoscente e sentindo 

emoções, agindo sob tensões em uma situação estruturada, mas que 

permanece aberta em parte significativa, permite avançar o 

conhecimento sobre aspectos do seu trabalho até agora pouco 

explorados ou confinados a domínios disciplinares isolados. Dentro de 

uma realidade social e culturalmente construída, passam-se a ação e a 

interação entre vários atores, no centro da cena se situando o professor 

e seus alunos. 

 

Lahlou e Abric (2011) abordam a relevância da descrição desses componentes 

representacionais sem, no entanto, a necessidade de se criar uma listagem ontológica 

deles. Reconhecendo a influência do pesquisador sobre tais elementos na formulação dos 

dados, entende-se como válida a descrição dos componentes das representações quando 

isso for relevante para o objetivo da pesquisa e também se for exequível, conforme os 

procedimentos metodológicos disponíveis. 

Entende-se que, como conteúdo, as representações sociais são composições 

elementares que se aglutinam devido à solidariedade mental que exercem na formação de 

conhecimentos do senso comum. É consenso que tais elementos são nada menos que 

crenças, valores, atitudes e opiniões que formam o todo denominado RS, que está presente 

em suas dimensões (MOSCOVICI, 2012; JODELET, 1989; LAHLOU; ABRIC, 2011).  

Nos sujeitos entrevistados, professores formados em Licenciaturas, com 

experiência docente na Educação Básica, as representações sociais mostram-se como um 

produto construído, mas em transformação. Pelo que dizem os sujeitos, a aquisição social 

dessas representações se dá no percurso profissional inicial, notadamente no cotidiano na 

Escola Básica, onde começam profissionalmente como professores.  
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Além disso, como indicaram os sujeitos, no seu processo de formação o que eles 

aprendem é considerado por eles como Pedagogia Tradicional. Assim, indicam que sua 

vivência discente na escola básica e na formação nas licenciaturas lhes fornece saberes 

que subsidiam as práticas que eles consideram tradicionais e, portanto, inadequadas.  

No grupo, nota-se que alguns elementos caracterizam essa Escola Tradicional, 

como o livro didático, o quadro, o giz e a prática educativa centrada na figura do docente 

e descontextualizada da realidade dos alunos. Portanto, segundo os sujeitos, aprende-se o 

modo tradicional de fazer no contexto da escola básica e na formação pedagógica. 

Contudo, é preciso reforçar que em ambos os lugares os sujeitos experimentaram a prática 

de aluno, e não de professor.   

No que diz respeito ao objeto inovação pedagógica, observou-se que há um 

contato com o campo de informação sobre esse objeto, no contexto profissional da escola 

básica. Como não foi objetivo aqui aprofundar as condições de formação e 

desenvolvimento dessas representações, apresentou-se apenas um recorte momentâneo 

dos processos representacionais do grupo circunscritos na atualidade, isto é, no que tange 

o ensino superior. 

Apesar disso, não se pode ignorar que, no contexto de seu surgimento, na escola 

básica, esses saberes parecem estar vinculados ao uso de recursos, pois quando os sujeitos 

falam sobre a inovação, tendo em mente sua experiência na escola básica, indicam que a 

inovação, nesse local, está relacionada à disponibilidade de recursos pedagógicos.  

Por outro lado, no contexto da docência no ensino superior, essas representações 

parecem se alterar. Isso porque, quando falam sobre a inovação pedagógica, tendo em 

mente o contexto universitário, indicam que esse objeto está relacionado à mudança das 

práticas pedagógicas.  

As análises das entrevistas revelaram que, por meio das conversações com alunos 

e colegas e das diretrizes institucionais, os sujeitos constroem informações sobre o objeto 

inovação pedagógica. Como indicado na análise de similitudes, o aluno parece ser central 

nos discursos dos sujeitos, no que se refere à inovação. Isso faz com que os professores 

respaldem as mudanças de suas práticas a partir das percepções que têm de seus alunos e 

do modo como pensam que seus alunos os percebem. Desse modo, é possível inferir que 

as representações que os professores constroem colocam o aluno como centro do processo 

de ensino-aprendizado focado na inovação.  

Esse processo, como exprimem as metáforas identificadas, exige dos professores 

estratégias para adaptação. As metáforas evocadas sugerem, ainda, que a conectividade 
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entre os professores e entre os professores e seus alunos, promovida pela tecnologia, 

potencializa a inovação que é necessária. A adaptabilidade, a tecnologia e a conectividade 

parecem ser elementos localizados no campo da inovação, por isso são elementos que 

engendram uma atualização pedagógica. 

Contudo, como indica a análise quantitativa, professores de Pedagogia percebem 

a inovação pedagógica como algo que demanda trabalho extra. Portando, não a 

consideram como algo fácil de ser feito. O estudo qualitativo também indica isso, quando 

os sujeitos falam que na IES em que trabalham as mudanças são quase diárias e que isso 

vem exigindo mudanças no próprio fazer pedagógico.  

Assinala-se que as representações dos sujeitos participantes fundam-se sobre a 

própria história do trabalho docente e da teoria produzida sobre ele, a partir de um embate 

entre a tradição e a renovação. No entanto, para os sujeitos a inovação está ligada ao modo 

como fazem o seu trabalho, que deve originar-se da compreensão da realidade contextual 

de seus alunos.   

O processo de objetivação da RS torna concreto o que é abstrato, e essa é uma 

função fundamental desse processo (JODELET, 2001; ALMEIDA; SANTOS; 

TRINDADE, 2000). Ele ocorre no contexto representacional de inovação pedagógica, na 

medida em que a inovação concretiza valores opostos a uma pedagogia tida como 

tradicional.  

Considerando que a imagem é de grande relevância na construção e manutenção 

de RS (LIMA; CAMPOS, 2020; DE ROSA; FARR, 2001), já que é o componente 

figurativo de uma representação (MOSCOVICI, 2012), tem-se que a produção de 

imagens mentais que objetivam a inovação pedagógica ocorreu por meio dos seguintes 

elementos: “atualização”, “transformação”, “mudança”, “melhoria” e 

“metodologias ativas”. 

As mudanças na IES são quase diárias, como indicam os sujeitos, a partir da 

metáfora da “montanha russa” de inovações. Parece que os sujeitos utilizam o elemento 

“metodologias ativas” como um amortizador do incômodo causado por essas mudanças.  

Os demais elementos estão ligados a “pedagógico”. Assim, “atualização 

pedagógica; “transformação pedagógica”, “mudança pedagógica” e “melhoria 

pedagógica” constituem objetivação de “inovação pedagógica”. Esses elementos estão 

em dialogia com os “saberes”, as “práticas”, as “metodologias” e os “recursos”, no 

processo de inovação.  
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Todo esse movimento de inovação se dá em contraposição ao que é considerado 

tradicional e parece ter o aluno como alvo. O aluno é visto como aquele para quem se 

inova, um nó para o qual todos os sentidos de inovação pedagógica são direcionados. 

Desse modo, essas representações parecem estar ancoradas em dois elementos: “aluno” 

e “pedagogia tradicional versus pedagogia nova”. Essas ancoragens são tratadas 

adiante. Primeiramente são abordados os processos de objetivação.  

Assim, a partir da influência do contexto universitário sobre as representações 

desses professores de Pedagogia, entende-se a configuração do modelo figurativo (Figura 

6.16) como formado pelos elementos: “atualização pedagógica”, “transformação 

pedagógica”, “mudança pedagógica”, “melhoria pedagógica” e “metodologias 

ativas”, ligados aos elementos “aluno” e “pedagogia tradicional versus pedagogia 

nova”. 

 Figura 6.16: Proposta de modelo figurativo 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

A) Atualização pedagógica: Para os sujeitos, a inovação possibilita atualizar 

práticas desatualizadas, promovendo uma renovação ampla por meio de 

pequenas diferenciações. Isso atualiza o seu trabalho em relação às práticas 
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dos colegas e às próprias práticas engendradas no passado. Esse processo visa 

atender às demandas de uma mudança contextual. Para isso, podem, por 

exemplo, aplicar recursos tecnológicos e usar técnicas consideradas atuais; 

contudo não criam nada. Busca-se um melhoramento da imagem por meio do 

cuidado com a performance pedagógica. Esse tipo de inovação, a literatura 

tem denominado como sustentadora ou incremental (FREEMAN; SOETE, 

2008; CHRISTENSEN, 1997; CÂNDIDO, 2011; AUDY, 2017).   

 

B) Transformação pedagógica: Os sujeitos também entendem que a inovação é 

um movimento que surge das inquietações do grupo, do desejo de transformar 

seu fazer pedagógico tradicional. Assim, para eles a inovação é um trabalho 

coletivo diário de ressignificar a si próprios, como professores, a aula, como 

espaço educativo e, os alunos, como público-alvo dos seus esforços de 

inovação. Percebe-se que essa é uma ideia latente no grupo, quase abafada 

pelas demandas universitárias. Segundo essa percepção, a inovação é 

intencional, é endógena ao grupo (CANÁRIO, 2005; BARRERA, 2016; 

VEIGA, 2003). 

 

C) Mudança pedagógica: Para os participantes, a prática pedagógica muda 

porque o contexto sociocultural do aluno, onde as práticas se dão, também 

muda. Para os entrevistados, mudança é constante e é exigida pela 

universidade. As pesquisas sugerem que a mudança é contextual e articulada 

em rede e, como consequência, a prática pedagógica muda, pois está inserida 

na rede. Assim, a inovação é exógena e regulatória (VEIGA, 2003; 

CANÁRIO, 2005; MESSINA, 2001; BARRERA, 2016).  

 

D) Melhoria pedagógica: Os discursos dos sujeitos trazem uma positividade 

atribuída à inovação, o que sugere um melhoramento do processo de ensino-

aprendizagem. Para os professores, a inovação deve motivar o aluno, chamar 

sua atenção dele, prendê-lo ao processo de ensino-aprendizado. Werebe 

(1980) concebe o processo inovativo como sinônimo de melhoria.  

 

E) Metodologias ativas: Este elemento organiza o modelo figurativo na 

comunicação do grupo, pois possibilita a transposição do subjetivo para o 

objetivo. Isso porque permite que os saberes possam ser movimentados e 
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colocados a serviço das práticas de inovação, com a aplicação de 

metodologias potencializadas por recursos. Esse elemento subsidia os 

sujeitos a dizerem que o aluno deve ser central no processo de ensino-

aprendizagem. No mesmo sentido, a teoria pedagógica indica que as 

metodologias ativas centralizam o processo educativo no aluno (MORÁN, 

2015; BERBEL, 2011).   

 

Em relação à ancoragem na antinomia “pedagogia tradicional versus pedagogia 

nova”, identificada no primeiro capítulo, esse é um quadro interpretativo fundado no 

século XIX que ganhou força no século XX, ficando enraizado no contexto sociocultural 

do grupo pesquisado.  

A dualidade entre “pedagogia tradicional e pedagogia nova” tornou-se uma 

categoria de valor que fundamenta uma série de tomadas de posição dos professores de 

Pedagogia, conforme expresso nas falas dos sujeitos. Os professores não querem ser 

vistos como tradicionais.  

O contexto de formação dessas RS pode ter origem no processo de modernização 

do país, principalmente quando a educação nacional era vista como inadequada para a 

formação da “população” brasileira, rumo ao progresso nacional (SOUZA, 2000; 

PETITAT, 1994; CHA; KAMES, 1999). Esse momento teve início nas últimas décadas 

do século XIX e se intensificou nas primeiras décadas do século XX, culminando em 

progressivas reformas educacionais, que buscavam promover uma renovação na 

educação nacional (RAUBER, 1999; GUEDES, 2012; KULESZA, 2002). 

Destaca-se que esse processo de formação da RS foi reforçado com o surgimento 

dos personagens coletivos denominados “Pioneiros da Escola Nova” (XAVIER, 2004). 

Portanto, os resultados que aqui se apresentam refletem as indicações de outros autores 

da área da Educação, para os quais esse processo histórico impregnou no senso comum a 

noção da relação “escola tradicional” versus “escola nova” (SAVIANI, 1981; LIBÂNEO, 

1983).  

Essa antinomia se enraizou na cultura nacional devido à produção acadêmica 

destinada ao professorado brasileiro, que repercutia os feitos dos pioneiros e a relevância 

da Escola Nova na “transformação”, na “atualização”, na “melhoria” e na “renovação” 

da Educação no Brasil. Essa produção encontra respaldo político nos governos de Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubitschek, em suas propostas políticas para a modernização do 
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Brasil, e mais recentemente no governo de Itamar Franco, com o seu Plano Decenal de 

Educação para Todos. 

Nesse sentido, os dados aqui apresentados ratificam os de Carvalho (1993), que 

assegura que as ideologias pedagógicas modernas dos Pioneiros estão propagadas nos 

diversos livros que eles escreveram e organizaram, e em outros trabalhos que 

repercutiram o processo de reforma educacional no Brasil e a busca pela modernização 

da Educação nacional.  

Tal antinomia também pode ser percebida nos traços presentes na dimensão 

atitudinal dos sujeitos. Isso porque, ao elemento “pedagogia tradicional” são direcionados 

diversos discursos com carga afetiva negativa, o que aparece nas falas. Em oposição, para 

a inovação pedagógica são direcionadas falas com carga afetiva positiva, que dão a ideia 

de melhoramento pedagógico.  

Por outro lado, há outros elementos apreendidos pelos sujeitos, no convívio com 

seus colegas professores, quando participam de reuniões e conversações. Consideram-se 

também as formações continuadas, ciclos de palestras e fóruns docentes entre as fontes, 

que estão trazendo novas informações para compor essas representações. Esse processo 

promove negociações de significados entre todos os envolvidos.  

Além disso, as constantes mudanças nas diretrizes curriculares institucionais 

exigem que esses sujeitos modifiquem suas práticas profissionais. Por exemplo, com 

incentivo do uso de celular em sala de aula, adequação do conteúdo para atender às 

necessidades do mercado de trabalho, e adequação das práticas pedagógicas para motivar 

os alunos que, segundo os docentes, estão cada vez menos interessados nas aulas. Esses 

e outros aspectos exigiram do professor um repensar sobre seu papel ali naquele espaço 

e, principalmente, quais práticas são adequadas e quais não são adequadas, nesse contexto 

em constante transformação.  

Tardif e Lessard (2005, p. 147) chamam a atenção para a “[...] pragmatização dos 

conhecimentos, da formação e da cultura”, que mantém forte relação com a constituição 

de uma “[...] sociedade totalmente orientada para o funcional e o útil”. Essa nova condição 

é influenciada pelo contexto das mudanças sofridas pela universidade privada brasileira 

(CUNHA, 2008).  

Entre essas mudanças destaca-se a entrada de um novo perfil de aluno (ANDRÉ, 

2011), conforme descrito por Domingos (2016) e Domingos e Castro (2017). Esses 

autores indicam que as representações sociais de professores de Pedagogia sobre as 

próprias práticas profissionais estão em transformação, diante de um novo perfil de aluno. 
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Isso porque as práticas docentes e suas representações sociais do próprio trabalho se 

alteram mutuamente, ante esses alunos. 

Todas as informações apontadas anteriormente são confrontadas pelo sujeito 

social, no cotidiano do grupo, tornando-se uma incomoda realidade com a qual ele precisa 

lidar. Por exemplo, se os alunos não aprendem, porque não têm tempo de ler o que precisa 

ser lido extraclasse, o professor precisa buscar estratégias pedagógicas para resolver esse 

problema.  

Nesse sentido, parte da realidade vivenciada subsidia uma reformulação de 

categorias psicossociais preexistentes, que assim são ressignificadas. Por exemplo, para 

os professores de Pedagogia, a técnica de ensino pela prática da leitura não é apropriada 

ao processo de ensino-aprendizado de seus alunos, uma vez que eles não têm tempo para 

fazer leituras. Então, a técnica da leitura caracteriza a pedagogia tradicional, uma vez que 

está inadequada ao contexto atual.  

Portanto, os professores substituem a leitura extraclasse pela leitura na sala de 

aula, nos aparelhos celulares. Alegam que isso é inovação pedagógica e que 

adotam/permitem esse recurso porque utilizam metodologias ativas. Assim sendo, 

consideram que o aluno deve ser central no processo de ensino-aprendizagem.  

Contudo, a troca do local de leitura não se configura, propriamente, como 

inovação. Essa ressignificação das práticas parece uma nova roupagem para a mesma 

pedagogia que consideram tradicional. Uma vez que inovar ultrapassa os limites de um 

fazer meramente técnico, é a priori uma nova concepção epistemológica (LEITE et al. 

1999; VEIGA, 2003; CUNHA, 2016; WAGNER; CUNHA, 2019).  

Esse fazer é sustentado e reproduzido nos espaços sociais por meio de trocas 

simbólicas, como as conversações, compreendendo-se o caráter dinâmico da RS de 

inovação pedagógica para esse grupo (SCHLÖSSER, 2018; CLÉMENCE et al. 2011). 

Valores, atitudes e crenças grupais alteram-se no cotidiano do grupo na medida em que 

novos conhecimentos passam a fazer parte do contexto universitário, uma vez que as 

próprias representações não são estáticas (MOSCOVICI, 1988). Logo,  

 

[...] nas situações sociais de interação entre dois agentes (seja a 

interação concreta ou simbólica), os sujeitos constroem uma 

“Representação Global da Situação” (Codol, 1972, 1974), composto, 

no mínimo de quatro componentes, a saber, as representações sociais 

de si mesmo, dos outros, da tarefa e do contexto imediato (CAMPOS, 

2017, p. 43) 
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De acordo com Campos (2017), a ancoragem não atua somente na gênese das 

representações, mas também no cotidiano dos grupos, em sua relação com os objetos. 

Assim, segundo o autor, a ancoragem tem a função de acomodar novos saberes sobre o 

objeto, atualizando as representações sociais e buscando evitar “rupturas”, ao atualizar 

essas representações, conforme as mudanças na realidade dos grupos.  

Quando novas informações entram no pensamento cotidiano do grupo de 

professores, tornam-se categorias com significados concretos, podendo ser referência 

para a ação sobre a realidade e para novos processos de representação (CLÉMENCE et 

al., 2011). Assim, supõe-se que a ancoragem disponibiliza às RS os conteúdos específicos 

da cultura e da mentalidade do grupo, estabelecendo uma conexão entre a imagem e a 

origem, ou entre a gênese social da representação e seu referido objeto (JODELET, 2001; 

1989).  

A ancoragem, segundo Campos (2017), atua na acomodação de novos saberes 

sobre o objeto. Então, as RS não são estáticas, pois estão em atividade, havendo uma 

reconfiguração dessa imagem, que acomoda novos elementos e reconstrói o objeto social 

segundo novos valores e regras (MOSCOVICI, 1976). 

Nesse sentido, o elemento “aluno” auxilia no processo de ancoragem, ao 

acomodar os novos elementos introduzidos no contexto da pedagogia universitária. 

“Aluno” estabelece uma relação com o conhecimento preexistente sobre inovação 

pedagógica, porque a pedagogia deve ser inovadora para atender ao aluno, como foi dito 

de forma quase unânime nas entrevistas. Os sujeitos exibem, assim, uma relação entre o 

elemento “aluno” e o elemento “pedagogia tradicional versus pedagogia nova”, 

quando indicam, por exemplo, que o aluno conhece a diferença entre o professor inovador 

e o tradicional. Há, assim, certa coerência entre o novo conhecimento e o conhecimento 

já existente (VALA, 1996). 

É para o aluno que convergem todos os elementos dessa representação. Portanto, 

a representação de inovação pedagógica, para esses professores, parece estar ancorada em 

“pedagogia tradicional versus pedagogia nova” e em “aluno”. Embora as 

modificações nos elementos ajudem a amortizar o efeito da “pedagogia tradicional” nas 

práticas dos sujeitos, na relação de oposição “tradicional x novo”, o grupo mantém a RS 

com essa âncora para a manutenção de condutas (JESUÍNO, 2014; MAZZOTTI, 2002; 

MOSCOVICI; VIGNAUX, 1994).  

Não se encontraram, nos resultados, elementos que viessem a subsidiar inferências 

sobre o papel da formação inicial na formação dessas representações. Parece que, para os 
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sujeitos deste estudo, a formação inicial não impactou nas suas práticas, no sentido de 

uma inovação pedagógica, já que foi um espaço mais de “[...] encantamento do curso de 

formação de professores”, como indica a professora 14, ou ainda um lugar para 

identificação com figuras canônicas, como indica a professora 23, que se deparou com 

“[...] professores que foram um divisor de águas, uma orientadora em monografia que foi 

quem me motivou a ir para um mestrado”. Portanto, não houve quaisquer indicações, por 

esses sujeitos, do impacto da sua formação inicial sobre o fazer pedagógico inovador.  

Assim, estes resultados corroboram os autores que indicam um baixo impacto da 

formação inicial sobre as práticas do professor na escola básica (CASTRO; MAIA; 

ALVES-MAZZOTTI, 2013; ALVES-MAZZOTTI, 2008; LIMA; SICA; DAVID, 2012). 

No que diz respeito à representação das práticas de inovação pedagógica, elas parecem 

originar-se no próprio lócus a que serão destinadas – a escola. Do mesmo modo, Fino 

(2008) identificou que não há impacto da formação inicial nas práticas de inovação 

pedagógica do futuro professor.  

Parece, então, haver uma lacuna entre o que se propõe para a escola básica, o 

modo como se prepara o sujeito para atuar nela e a própria formação do formador. Este 

último aspecto tem sido ignorado pelas políticas que visam _à inovação pedagógica. Por 

esse motivo, reafirma-se a tese de que a mudança que há séculos vem sendo almejada 

para a Educação Básica também deve ocorrer na formação inicial de professores, assim 

como na formação continuada dos formadores de professores.  

Se as pesquisas vêm indicando que a formação tem pouco impacto sobre as 

práticas profissionais dos formados que são almejadas pela sociedade, algo não está 

correto. Diversas pesquisas apontam que parte significativa desse problema ainda se 

refere à desarticulação entre teoria e prática (GATTI et al., 2009; DOMINGOS; CASTRO 

2017; CRUZ; BARRETO; PIRES, 2020). A partir desta análise, infere-se que falta 

inovação pedagógica na formação do pedagogo.  

Os sujeitos não falaram sobre criatividade, e autores como Cunha (2008) e Silva 

(2009) são exemplos de pesquisadoras que ressaltam a relevância desse elemento para a 

inovação. Isso suscita a inferência de que não se pensa sobre a criatividade no processo 

formativo de professores, visto que o tema não foi evocado pelos sujeitos. Tal constatação 

parece revelar uma lacuna na formação em Pedagogia. 

Outro ponto surpreendente é a inexistência do elemento currículo e sua relação 

com a inovação pedagógica. É como se o currículo e as disciplinas do curso não tivessem 

quaisquer efeitos sobre a ação pedagógica inovadora. Nem mesmo a questão Quais são 
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as três primeiras coisas que lhe vêm à mente quando você escuta “inovação 

pedagógica?” fez com que os sujeitos evocassem possíveis elementos sobre esse aspecto.  

Quando indagados sobre as disciplinas, os conteúdos e as ementas das disciplinas 

e o fato de serem previamente definidas pela instituição e implementadas pelos planos de 

aula, também previamente elaborados pela universidade, os sujeitos mostravam-se 

incomodados com o assunto. Assinala-se que um professor preferiu parar a entrevista e 

continuá-la em outra ocasião. Quanto aos sujeitos que continuaram a responder, as 

respostas variavam entre “não está perfeito”, “estamos aprendendo”, “você me deixa 

numa sinuca de bico” e “autonomia não é o que se pensa”.  

Parece que houve um processo de supressão da informação, diante de uma 

situação de incômodo, uma vez que admitir que são obrigados a seguir um conteúdo 

previamente elaborado e com indicações prévias de como deve ser aplicado e avaliado, 

seria próximo a dizer que não há muito espaço para a criação e a inovação. O que traria, 

pode-se inferir, prejuízos à autoimagem que os sujeitos gostariam de passar ao 

entrevistador (LAHLOU; ABRIC, 2011; FLAMENT; GUIMELLI; ABRIC, 2006).  

Por outro lado, dizer que não se segue aquilo que está preconizado pelas diretrizes 

acordadas pelos sujeitos seria o mesmo que quebrar uma regra importante para o grupo, 

assumir uma atitude contra a norma grupal. Portanto, “currículo” é elemento 

possivelmente relegado à “zona muda” (ABRIC, 2003; MENIN, 2006).  

Para Imbernón (2002, p. 63), na formação docente é preciso repensar, tanto os 

conteúdos quanto as metodologias pedagógicas, pois em muitas situações os professores 

atuam com uma “[...] espécie de ‘currículo oculto’ da metodologia”. Por seu turno, Gatti 

et al. (2009) vem discutindo os currículos e ementas do curso de Pedagogia e o modo 

como podem representar um problema à formação do pedagogo, quando não observados 

seus pontos de fragilidade.  

Vale ainda sinalizar que, apesar de os critérios de inclusão/exclusão permitirem a 

participação desses sujeitos a partir da técnica bola de neve, adotada para a seleção da 

amostra, nenhum professor que não tivesse licenciatura foi indicado para participar. Nos 

momentos em que eram solicitados a participar, recusavam, de forma delicada.  

Certamente, ouvir esses sujeitos poderia ser enriquecedor para o campo de 

investigação. Pode ser que a heterogeneidade do grupo pesquisado trouxesse informações 

sobre o elemento criatividade, que não apareceu nas entrevistas coletadas. Ao contrário, 

na pesquisa quantitativa, na qual o grupo é mais heterogêneo, a criatividade apareceu 

como relevante para a inovação.  
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Por fim, destaque-se que a prática da inovação pedagógica parece ir se integrando 

ao contexto grupal, Como fenômeno ainda em construção, valores, crenças e opiniões 

interagem com novas formas de pensamento, gerando atitudes favoráveis à inovação, 

ainda que os sujeitos indiquem que inovar não é tarefa fácil. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As pesquisas sobre inovação pedagógica que selecionamos para análise, 

realizadas entre 2009 e 2019, lançam luz sobre aspectos tecnológicos, projetuais, 

políticos, curriculares e técnicos do trabalho docente, entre outros. Contudo, há poucas 

investigações sobre aspectos psicossociais relacionados ao processo da inovação 

pedagógica, pois pesquisas têm abordado a inovação como algo construído e posto. Ao 

contrário dessa percepção, nós a entendemos   como um processo, algo em construção 

coletiva.  

Nossos participantes do estudo qualitativo têm experiência docente na Educação 

Básica. Dos seus discursos, inferimos que a vivência profissional docente na Escola 

Básica funciona como um tipo de ritual de passagem, considerado importante para o 

trabalho na formação de outros professores. Justifica-se que é preciso conhecer o local 

para o qual se prepara novos profissionais.  

Contudo, ao virem da Escola Básica para trabalhar na universidade privada, os 

docentes encontram um contexto diferente daquele experienciado anteriormente. 

Observamos que suas representações sobre inovação pedagógica ganham novos 

elementos, resultado fortemente relacionado à mudança de ambiente de trabalho. Assim, 

inferimos que o conhecimento para a atuação na universidade privada concretiza-se 

somente com a vivência profissional nesse local.   

Na universidade privada exigem-se constantes mudanças nas práticas 

pedagógicas, no sentido de orientá-las ao aluno (mercado). Para dar conta de responder 

satisfatoriamente às novas demandas, a IES propõe cursos, treinamentos, reuniões e 

discussões para seu corpo docente, além de formular e impor planos de ensino e planos 

de aulas. Assim, inovação pedagógica passa a ser ressignificada, com a entrada de novos 

componentes representacionais.  

É perceptível, nas falas dos professores, que “Aluno” funciona como uma âncora, 

ou uma referência de apoio comum aos sujeitos, quando objetivam inovação pedagógica. 

Essa âncora possibilita um tipo de “controle” ou “frenagem” dos significados que se 

buscam atribuir à inovação pedagógica. Igualmente, permite uma associação desses 

novos conhecimentos com conhecimentos preexistentes, como “pedagogia tradicional 

versus pedagógica nova”. Essa associação diminui um incômodo, porque, para os 

sujeitos, o aluno percebe a diferença entre professor tradicional e professor inovador. 



253 

 

As transformações geopolíticas refletidas nos campi da universidade privada 

exigem uma adequação das práticas pedagógicas às “práticas de mercado”, conforme dito 

pelos entrevistados e como observamos no campo. As novas exigências pressionam os 

atores a modificarem suas práticas sociais, no espaço da sala de aula.  

Entre os aspectos em transformação na sala de aula, como as práticas do uso do 

celular e as práticas do uso de textos, precisamos destacar as transformações nas relações 

pedagógicas. Os professores destacam que essas relações precisam (e estão sendo) 

repensadas. Nesse sentido, indica-se, por exemplo, que os professores precisam falar 

menos, colocar-se menos e deixar o aluno falar mais colocar-se mais.  

Nessa (re) configuração geopolítica da sala de aula, o aluno tem posição de 

destaque, lugar de fala privilegiado. É a ele que a aula deve satisfazer, caso contrário o 

ele evade e sem aluno não há turma formada. A universidade privada depende da 

existência das turmas para se sustentarem financeiramente; portanto, enquanto o aluno 

ganha destaque, o professor torna-se coadjuvante, facilitador, um mediador do 

conhecimento.  

Nossos sujeitos participantes estão diante da difícil tarefa de ressignificar seu 

papel, suas práticas, sua forma de se ver e sua identidade profissional para atender às 

incessantes e cambiantes diretrizes institucionais. Isso porque é preciso atender |às 

demandas de um “mercado” que parece cada vez menos interessado no processo 

educativo e cada vez mais interessado no diploma.  

A nosso ver, nesse grupo estudado esse processo também vem sendo atrelado à 

vertente regulatória da inovação pedagógica.  Entendemos que a inovação pedagógica 

vivenciada por esses professores também está relacionada ao artefato, à técnica, à alta 

produtividade e à performance.  

Acreditamos que a inovação pedagógica poderia ser emancipatória, se não 

houvesse tanta pressão institucional para adequação das práticas ao mercado. Por isso, 

reafirmamos Paulo Freire (2000, p. 16), para quem, não “[...] haveria cultura nem história 

sem inovação, sem criatividade, sem curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem 

liberdade pela qual, sendo negada, se luta”. Do mesmo modo, concordamos com Wagner 

e Cunha (2019), ao demarcarem que a inovação pedagógica vem alicerçando mudanças, 

mas que é preciso considerar seu significado político e estratégico 

Assim, a inovação pedagógica demanda tempo e espaço adequados. Requer 

também uma postura crítica, e não práticas visando atender a modismos, mas enraizadas 

na cultura do campo da Educação e nas histórias que caracterizam as lutas de seus 
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profissionais. Portanto, entendemos que a inovação pedagógica deve ser endógena, mas 

contextual, e não por imposições de instâncias gerenciais consideradas superiores, dentro 

das universidades privadas.  

Se for por imposição e sem um pensamento fundamentando na cultura do grupo e 

nas suas inquietações, vemos o risco de se perder o sentido do fazer pedagógico inovador. 

Isso, em nossa opinião, levaria o curso superior de formação de professores a um 

“autocanibalismo”. Por desconsiderar a específica criatividade dos professores, seria 

esvaziada a noção de “pedagógico”, e seria apenas “inovação”. A criatividade pedagógica 

é uma lacuna que merece ser investigada em futuras pesquisas.  

 Ressalte-se que o saber do formador do pedagogo alicerça a sua criatividade. Esse 

saber não se aprende apenas na formação inicial, nem na formação continuada, nem 

somente na prática profissional. É um conjunto de conhecimentos que se aprende na 

confluência de todas as suas vivências. Nessa perspectiva, seu trabalho não pode ser 

reformulado, embalado e distribuído em larga escala. Não é produção industrial, ao 

contrário, é um fazer artesanal. Por isso, não cabe em receituários, não há fórmulas, nem 

prescrições. Acreditamos que só se aprende a inovar pedagogicamente quando se vive a 

Pedagogia.  

Ao contrário dos estudos feitos sobre a inovação pedagógica que a veem, em geral, 

como algo pronto. Esta pesquisa buscou caracterizar um tipo de inovação que é construída 

e que está em processo de construção pelos grupos que a representa. Assim, não há 

inocência no discurso sobre inovação, pois ele sempre exige uma tomada de posição em 

relação ao passado.  

Nesse sentido, não podemos deixar de comentar que as propostas centralizadoras 

e verticalizadas, de cima para baixo, do ponto de vista organizacional, podem 

homogeneizar as inovações. Sendo assim, perde-se o aspecto autoral inerente àqueles que 

inovam, podendo resultar em propostas isoladas e desarticuladas, ou reformistas e 

superficiais.  

De acordo com nossa perspectiva teórica sobre o tema, inovação é um 

processo/produto forjado no interior dos grupos sociais, o que nos leva ao corolário de 

que não há uma única inovação. Ela é diferente para cada grupo que a representa e, por 

ser diferente, impacta diferentemente os diversos sujeitos sociais. Assim, ao ser imposto 

ao professor de Pedagogia uma visão que desconsidera suas representações sobre o 

objeto, perde-se a potencialidade do que poderia vir a ser.  



255 

 

Desconsiderar as nuances dos saberes acumulados pelos professores em sua 

trajetória formativa-profissional significa perder parte dos recursos intelectuais que esses 

profissionais trazem consigo. Mesmo que se perceba que as RS dos professores sobre 

inovação estejam em desacordo com a proposta universitária, conhecer essas 

representações pode subsidiar tomadas de decisão organizacional sobre o assunto. Como 

exemplo, propostas formativas mais eficazes.  

Sabemos que pensar em estratégias para a mudança universitária requer uma 

reflexão global, no sentido de que instituições desse porte exigem decisões amplas, que 

considerem as variadas áreas de conhecimento. Contudo, Santos (2008) explica que as 

universidades precisam pensar para além de sua sustentabilidade financeira, pois não 

podem perder de vista aquilo que subsidia sua existência na sociedade.  

Por esse motivo, concordamos com Cunha (2016) e com os diversos autores 

trazidos neste estudo que percebem que as universidades, nos seus moldes tradicionais, 

estão em ruínas. Isso porque têm dificuldade para se adaptar ao contexto social do século 

XXI. Nesta pesquisa, quando nossos sujeitos dizem que as mudanças de diretrizes são 

quase diárias, e que isso visa atender às constantes mudanças no mercado, o que nos 

parece é que falta uma rota a ser seguida. Nesse momento vem-nos a imagem de uma 

embarcação à deriva, levada conforme o vento. 

Temos acompanhado nos noticiários que, no sistema educativo, avançam os 

grandes grupos que compram instituições privadas menores e formam conglomerados. 

Isso não é um fenômeno exclusivo da Educação, tampouco do Brasil. Contudo, 

focalizando nossa área, podemos inferir que, ao centralizar a administração de recursos 

econômicos, humanos e tecnológicos em polos gestores, pode ocorrer uma padronização 

do ensino superior no nosso país. Do ponto de vista pedagógico, já temos observado a 

uniformização de ementas e planos de aulas, cronologicamente pensados para o cotidiano 

educacional.  

Além dos planos estáticos, providenciam-se, para os docentes universitários de 

Pedagogia, formações continuadas que, em alguns casos, podem servir mais para o 

engessamento que para a emancipação das práticas pedagógicas, pois em geral limitam-

se a cursos que apenas repetem formações anteriores. 

Essas ações são implementadas sob alegação de padronização da qualidade e 

garantia de entrega de conteúdo. As diretrizes e a legislação que orientam o ensino de 

Pedagogia nas universidades do país, bem como os processos avaliativos dessas 

instituições, buscam regular o que vem sendo feito. Por isso, adotar planos de 
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desenvolvimento institucional, planos de aula, planos de ensino e treinamentos com o 

corpo docente parecer ser uma solução eficiente. Contudo, se for puramente regulatória, 

será uma considerável perda de autonomia para os docentes (VEIGA, 2003).  

Além disso, quando as universidades desconsideram as especificidades dos 

sujeitos e as identidades que caracterizam e marcam as histórias dos grupos que compõem 

cada um de seus cursos, perdem-se os elementos que tornam cada área especial. Portanto, 

se a universidade inova, padronizando as práticas com fórmulas e prescrições, a inovação 

se torna um simples manual ou receituário, com pouco efeito prático.   

O componente criativo e verdadeiramente inovador deixa de existir, como 

pudemos perceber nas falas dos sujeitos entrevistados, quando não mencionam a 

criatividade. Além disso, os próprios sujeitos falaram que a inovação deve ocorrer em 

função daquele aluno que se tem em sala. 

Assim, defendemos que os planos de aula, os planos de ensino e os cursos de 

formação continuada, nas universidades, precisam considerar o sujeito social e sua 

subjetividade, assim como seu potencial criativo. Exigem-se inovações pedagógicas, mas 

não há espaço para a criatividade pedagógica.  

Formações aligeiradas, para cumprir diretrizes, e planos estáticos engessam os 

professores, inviabilizam a criatividade e a inovação pedagógica emancipatória. Portanto, 

reivindicamos que os recursos e os treinamentos para a orientação das práticas 

pedagógicas sejam mais flexíveis, isto é, construídos pelo grupo (docentes) e para o 

grupo. 

Diversas pesquisas que trouxemos nesta tese indicam que, apesar das inúmeras 

investidas políticas, a Educação Básica no país permanece inalterada. Talvez isso ocorra 

justamente porque é imposto aos professores de Pedagogia um conteúdo a ser vencido 

semestralmente, em vez de também permitir aos docentes e discentes falarem sobre as 

experiências profissionais na Educação Básica, inclusive sobre as teorias vivenciadas na 

prática da docência. Isso certamente contribuiria para melhorar a relação “teoria/prática”, 

tão questionada na formação pedagógica.  

Para concluir, precisamos ressaltar que a lógica do mercado, que prima pela “alta 

produtividade”, pelo imediatismo e pelo utilitarismo, não impacta apenas a formação do 

pedagogo; repercute também no âmbito de programas de pós-graduação, local onde se 

forma o formador de pedagogos (KLUBER, 2016). Parece haver uma supervalorização 

em torno da inovação e da performance, em detrimento dos sujeitos envolvidos. 
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Acreditamos que a primazia pela “alta produtividade” pode conduzir à baixa criatividade 

e ao desvio ético. Romper com essa lógica também é inovar pedagogicamente. 
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